
 

 

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE DA 

CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

PAULISTA 
 

1. OBJETIVO 

 

A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política”) da CTEEP – Companhia de 

Transmissão de Energia Elétrica Paulista () tem como objetivo estabelecer diretrizes e 

procedimentos que devem ser observados quanto ao uso e à divulgação de informações 

que possam ser consideradas como Ato ou Fato Relevante, conforme determina o artigo 

17 da Resolução nº 44, de 23 de agosto de 2021, da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) e suas alterações (“Resolução CVM 44”). 

 

2. ABRANGÊNCIA 

 

Esta Política é destinada à CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 

(“ISA CTEEP” ou “Companhia”) e empresas controladas (em conjunto “Empresas”), bem 

como às Pessoas Vinculadas. 

 

3. DEFINIÇÕES 

 

Sem prejuízo de outras definições legais e contratuais que as Empresas estejam sujeitas, 

para efeitos desta Política, as palavras e termos aqui utilizados terão os seguintes 

significados: 

 

Ato ou Fato Relevante: qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de 

Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da Companhia Aberta ou qualquer outro 

ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro 

ocorrido    ou relacionado aos seus negócios, que possa influir de modo ponderável: (i) na 

cotação dos Valores Mobiliários; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou 

manter os Valores Mobiliários; (iii) na decisão dos investidores de exercerem quaisquer 

direitos inerentes à condição de titulares de Valores Mobiliários. Relação exemplificativa 

de situações que podem configurar Ato ou Fato Relevante encontra-se no parágrafo único 

do artigo 2º, da Resolução CVM 44. 

 

Pessoas Vinculadas: os acionistas controladores, diretos e indiretos, membros da 

diretoria, do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer outros órgãos 

com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, ou quem quer que, 

em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, na sua controladora, nas suas 

controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação de Ato ou Fato Relevante, e 

tenha celebrado o Termo de Adesão. 

 

Diretor de Relações com Investidores: aquele eleito pelo Conselho de Administração   

para executar e acompanhar o cumprimento da presente Política perante à CVM. 

 

 



 

 

4. DIRETRIZES 

 

Esta Política visa estabelecer padrões de conduta e transparência a serem observados pelas 

Pessoas Vinculadas a fim de que a Companhia observe altos padrões de transparência e 

boas práticas no uso e divulgação de informações relevantes. 

 

A divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia deve-se pautar pela boa-fé, lealdade 

e veracidade, com o objetivo de assegurar o acesso aos investidores e ao mercado em 

geral das informações que possam influir nas suas decisões de investimentos e assegurar 

que a divulgação de informações sobre a situação patrimonial e financeira da Companhia 

seja correta, completa e contínua, na forma aqui prevista e na regulação em vigor. 

 

 

5. RESPONSABILIDADE PELA DIVULGAÇÃO 

 

5.1. Ato ou Fato Relevante 

 

Compete ao Diretor de Relações com Investidores analisar a relevância das informações 

que sejam consideradas, nos termos da legislação em vigor, como Atos ou Fatos 

Relevantes e, quando entender pertinente, promover formalmente a respectiva 

divulgação de forma clara e precisa, bem como estabelecer o conteúdo da respectiva 

comunicação, obedecendo sempre os termos contidos nesta Política. 

 

As Pessoas Vinculadas que detenham a informação que possa ser considerada Ato ou 

Fato Relevante ainda não divulgado ao mercado, deverão tempestivamente comunicar a 

esse respeito, por escrito, ao Diretor de Relações com Investidores. 

 

O não cumprimento das obrigações acima mencionadas acarretarão consequências legais 

apenas às Pessoas Vinculadas que tiverem acesso ao Ato ou Fato Relevante e não 

informaram o Diretor de Relações com Investidores. 

 

Caso as Pessoas Vinculadas que tenham comunicado Ato ou Fato supostamente Relevante 

ao Diretor de Relações com Investidores não recebam resposta quanto ao tratamento 

dado à informação enviada, deverão comunicar o Ato ou Fato Relevante à CVM, mediante 

comunicação simultânea aos membros da Diretoria da Companhia. 

 

5.2. Formas e prazos para divulgação das informações 

 

A divulgação de Ato ou Fato Relevante deve ser: 

• Realizada sempre antes do horário de início ou após o horário de encerramento das 

negociações do mercado de ações, prevalecendo o horário de funcionamento do 

mercado brasileiro; 

• Divulgada ou comunicada simultaneamente à CVM e ao mercado, de maneira escrita, 

descrevendo os atos e/ou fatos ocorridos, de forma clara e precisa, em linguagem 

acessível ao público investidor; 



 

 

• Divulgada ou comunicada antes ou de forma simultânea à veiculação das informações 

por qualquer meio de comunicação, inclusive pela imprensa, ou em reuniões de 

entidade de classe, investidores ou público selecionado; e 

• Disponibilizada em jornais de grande circulação utilizados pela Companhia ou no 

Portal de Notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize 

gratuitamente na seção específica (Relações com Investidores), a informação em sua 

integralidade. 

Caso seja imperativo que a divulgação de Ato ou Fato Relevante ocorra durante o horário 

de negociação, o Diretor de Relações com Investidores pode solicitar, sempre 

simultaneamente às entidades administradoras dos mercados, nacionais e estrangerias, 

em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, 

a suspensão da negociação dos Valores Mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles 

referenciados, pelo tempo necessário à sua adequada disseminação da informação 

relevante, observados os procedimentos previstos nos regulamentos editados pelas 

bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado sobre o assunto. 

 

A divulgação de Ato ou Fato Relevante pode ser feita de forma resumida com indicação 

dos endereços na rede mundial de computadores, onde a informação completa deve estar 

disponível a todos os investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM. 

 

5.3. Exceção à Imediata Divulgação 

 

Os Atos ou Fatos Relevantes excepcionalmente poderão deixar de ser divulgados se os 

acionistas controladores ou os administradores entenderem que a sua revelação colocará 

em risco o interesse legítimo da Companhia. No entanto, é obrigatória a divulgação do 

Ato ou Fato Relevante na hipótese de a respectiva informação escapar ao controle da 

Companhia, ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada 

dos Valores Mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados. 

 

Ao Diretor de Relações com Investidores competirá analisar se a revelação de Ato ou Fato 

Relevante colocará em risco interesse legítimo da Companhia e decidir sobre a não 

divulgação de Ato ou Fato Relevante. 

 

Caso o Diretor de Relações com Investidores decida pela não divulgação, deverá 

encaminhar requerimento dirigido à Superintendência de Relações com Empresas – SEP 

da CVM, acompanhado da respectiva justificativa, mediante correspondência eletrônica 

destinada ao endereço institucional da SEP em que conste como assunto “pedido de 

confidencialidade” ou envelope lacrado constando, em destaque, a palavra “confidencial”.  

 

Na hipótese de a CVM decidir pela divulgação do Ato ou Fato Relevante, o requerente, 

conforme o caso, deve comunicar imediatamente às entidades administradoras dos 

mercados em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à 

negociação e o divulgar na forma do art. 3° da Resolução CVM 44. 

 

 



 

 

5.4. Dever de Guardar Sigilo 

 

É dever das Pessoas Vinculadas guardar sigilo e não se utilizar das informações 

consideradas Ato ou Fato Relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do 

cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que 

subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente 

com estes na hipótese de descumprimento, de acordo com os termos contidos nesta 

Política e na legislação em vigor. 

 

 

6. ADESÃO 

 

6.1. Deverão aderir à presente Política, mediante a celebração de Termo de Adesão 

(Anexo Único), todas as Pessoas Vinculadas. 

 

6.2. A Companhia manterá em sua sede a relação das Pessoas Vinculadas e suas 

respectivas qualificações, indicando cargo ou função, endereço e número de inscrição do 

Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e/ou Pessoas Jurídicas, atualizando-a sempre que 

houver qualquer alteração. 

 

6.3. Os Termos de Adesão celebrados ficarão arquivados na sede da Companhia pelo 

período mínimo de 5 (cinco) anos após o término do vínculo existente entre os signatários. 

 

 

7. VIGÊNCIA 

 

Esta Política reger-se-á a partir de sua aprovação pelo Conselho de Administração da 

Companhia em 09 de agosto de 2022, revogando-se a Política de Divulgação de Ato ou 

Fato Relevante de 11 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO ÚNICO 

 

TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO  

DE ATO OU FATO RELEVANTE DA 

CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA 

 

 

 

[nome, nacionalidade, estado civil, profissão], abaixo assinado, residente e domiciliado(a) 

na [endereço, bairro, CEP, município, estado], portador(a) da Cédula de Identidade RG no 

[●] e inscrito(a) no CPF sob o no [●], abaixo assinado(a), na qualidade de [preencher com 

cargo, função, departamento/divisão em que está lotado, ou relação com o Companhia] 

da [nome da sociedade], sociedade [anônima/limitada] com sede em [inserir endereço], 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob no 

[●], adere à POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE DA CTEEP, 

em conformidade com os termos da Resolução CVM no 44 de 23 de agosto de 2021, bem 

como aos procedimentos dela decorrentes, os quais neste ato recebe cópia e declara: a) 

conhecer; e b) estar ciente de que eventuais sanções decorrentes da violação da 

mencionada POLÍTICA DE ATO OU FATO RELEVANTE DA CTEEP serão deliberadas pelo 

Conselho de Administração e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários. 

 

[Local e Data] 

 

 

 

 

....................................................................................................... 

[nome] / [assinatura] 

 


