REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL
DO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A

1.

OBJETO

1.1.

Este Regimento Interno do Conselho Fiscal do Instituto Hermes Pardini S/A

(“Companhia” “Conselho Fiscal” e “Regimento Interno”, respectivamente) tem por
objeto reunir os princípios básicos de organização do Conselho Fiscal, sempre que
este estiver instalado, bem como normatizar sua estrutura e funcionamento,
observadas as disposições do Estatuto Social da Companhia e a legislação em vigor.
2.

ELEIÇÃO, COMPOSIÇÃO, MANDATO E INVESTIDURA

2.1.

O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos e igual

número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral da Companhia,
cujo funcionamento não terá caráter permanecente, devendo ser instalado somente
por deliberação da Assembleia Geral da Companhia, ou a pedido dos acionistas da
Companhia, nas hipóteses previstas em lei.
2.2.

Os membros efetivos do Conselho Fiscal poderão ser substituídos em caso

de faltas, impedimentos ou renúncias, pelos seus respectivos suplentes.
2.2.1.

Não havendo suplente, deverá ser convocada Assembleia Geral da

Companhia para a realização de membro para o cargo vago.
2.3.

Na primeira reunião do Conselho Fiscal subsequente à sua instalação, os

membros do Conselho Fiscal deverão escolher, dentre eles, o membro que exercerá
a função de Presidente do Conselho Fiscal.
2.3.1.

Em caso de eventual falta do Presidente do Conselho Fiscal, as

reuniões deverão ser conduzidas por um outro membro do Conselho Fiscal
escolhido, na ocasião, pelos demais membros.
2.3.2.

Na hipótese de vacância do cargo de Presidente do Conselho Fiscal,

um novo membro deverá ser escolhido para ocupar o cargo, devendo atuar
até o término do mandato do substituído.
2.4.

Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira

Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizar após a sua instalação,
podendo os membros do Conselho Fiscal serem reeleitos.
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2.5.

A investidura dos membros do Conselho Fiscal em seus respectivos cargos

ocorrerá mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, assinado
pelos membros do Conselho Fiscal eleitos e empossados.
3.

COMPETÊNCIA DO CONSELHO FISCAL

3.1.

Compete ao Conselho Fiscal:
a)

fiscalizar,

por

qualquer

de

seus

membros,

os

atos

dos

administradores da Companhia, e verificar o cumprimento dos seus deveres
legais e estatutários;
b)

opinar sobre o relatório anual da administração da Companhia,

fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar
necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral da Companhia;
c)

opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem

submetidas à Assembleia Geral da Companhia, relativas à modificação do
capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de
investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos e/ou juros
sobre o capital próprio, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
d)

denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de

administração da Companhia, e, se estes não tomarem as providências
necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à Assembleia
Geral da Companhia, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir
providências úteis à Companhia;
e)

convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, se os órgãos

da administração da Companhia retardarem por mais de 1 (um) mês a
convocação, e a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, sempre que
ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das Assembleias
Gerais da Companhia as matérias que considerar necessárias;
f)

analisar,

ao

menos

trimestralmente,

o

balancete

e

demais

demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia;
g)

examinar as demonstrações financeiras da Companhia e sobre elas

opinar; e
h)

exercer

essas

atribuições

durante

eventual

liquidação

da

Companhia, tendo em vista as disposições especiais que a regulam.
3.1.1.

As funções exercidas pelos membros do Conselho Fiscal são

indelegáveis, não podendo ser outorgadas a outro órgão da Companhia.
3.2.

Adicionalmente, os membros do Conselho Fiscal deverão:
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a)

comparecer

às

reuniões

do

Conselho

Fiscal

previamente

preparados, com o exame dos documentos disponibilizados, e participar
ativa e diligentemente das reuniões do Conselho Fiscal;
b)

manter confidencialidade em relação às informações a que tiver

acesso durante as reuniões do Conselho Fiscal; e
c)

declarar, previamente à deliberação, eventual conflito de interesses,

abstendo‐se da discussão e voto.
3.3.

Sempre que necessário, os membros do Conselho Fiscal assistirão às

reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria da Companhia em que se
deliberar sobre os assuntos em que devam opinar, devendo, sempre, manter
confidencialidade em relação às informações a que tiver acesso durante referidas
reuniões.
4.

ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

4.1.

O Presidente do Conselho Fiscal será responsável, dentre outras atribuições

previstas neste Regimento Interno, por:
a)

convocar e presidir as reuniões do Conselho Fiscal;

b)

encaminhar, a quem de direito, as deliberações do Conselho Fiscal;

c)

elaborar a pauta e calendário das reuniões do Conselho Fiscal, para

apreciação dos demais membros;
d)

nomear o secretário de cada uma das reuniões do Conselho Fiscal,

que será responsável pela elaboração das atas das respectivas reuniões;
e)

cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; e

f)

representar o Conselho Fiscal perante os demais órgãos da

Companhia.
5.

FUNCIONAMENTO

5.1.

O Conselho Fiscal se reunirá, ordinariamente, no mínimo uma vez a cada

três meses e, extraordinariamente, sempre que necessário, na sede da Companhia,
preferencialmente, ou em outro local acordado entre os membros do Conselho Fiscal.
5.2.

As reuniões do Conselho Fiscal deverão ser sempre convocadas:
a)

pelo Presidente do Conselho Fiscal; ou

b)

por 2 (dois) membros do Conselho Fiscal;

c)

pelo Diretor Presidente da Companhia.
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5.3.

As convocações para as reuniões do Conselho Fiscal deverão ser feitas por

correspondência com aviso de recebimento, e-mail ou qualquer outro meio
eletrônico, com confirmação de recebimento não emitida automaticamente ou, ainda,
por notificação judicial ou extrajudicial entregue a cada membro do Conselho Fiscal
com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data da reunião.
5.3.1.

A convocação deverá conter a data, a hora, o local e a ordem do dia

da reunião, além dos documentos necessários de análise pelos membros do
Conselho Fiscal para participação na respectiva reunião.
5.3.2.

Dispensam‐se as formalidades de convocação quando todos os

membros do Conselho Fiscal comparecerem à reunião e se declararem em
condições de deliberar sobre as matérias constantes da ordem do dia.
5.3.3.

Caso necessário, o Presidente do Conselho Fiscal poderá convocar

Diretores e/ou colaboradores da Companhia para assistir às reuniões do
Conselho Fiscal e/ou prestar esclarecimentos sobre determinadas matérias.
5.4.

As reuniões do Conselho Fiscal instalar‐se‐ão com a presença da maioria de

seus membros efetivos.
5.4.1.

Os membros do Conselho Fiscal poderão participar das reuniões do

Conselho Fiscal por meio de videoconferência, teleconferência ou qualquer
outro meio similar.
5.5.

Na falta de quórum mínimo para realização de reunião do Conselho Fiscal,

será convocada nova reunião, que se instalará com qualquer número de presentes,
devendo se realizar de acordo com a urgência requerida para o assunto a ser tratado.
5.6.

Em caso de empate o voto do Presidente do Conselho Fiscal será considerado

em dobro, para que o desempate aconteça.
5.7.

As deliberações serão tomadas por maioria de votos e registradas em ata a

ser lavrada em livro próprio e assinada pelos membros do Conselho Fiscal,
registrando-se os ausentes. Das atas deverão constar eventual participação de
convidados às reuniões do Conselho Fiscal.

6.

VEDAÇÕES

6.1.

É vedado aos membros do Conselho Fiscal participar direta ou indiretamente

de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles
referenciados:
a)

antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido

nos negócios da Companhia;
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b)

no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das

informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da Companhia;
c)

se existir a intenção da Companhia em promover incorporação,

cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária; e
d)

durante o processo de aquisição ou alienação de ações de emissão

da Companhia, exclusivamente nas datas em que a Companhia estiver
negociando.
7.

REMUNERAÇÃO

7.1.

A remuneração dos membros do Conselho será fixada pela Assembleia Geral

da Companhia que os eleger, não poderá ser inferior, para cada membro em
exercício, a 10% da remuneração média atribuída aos diretores da Companhia, não
computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros,
respeitados os demais termos da legislação vigente.
7.2.

Os membros suplentes farão jus à remuneração nas ocasiões em que

estiverem atuando em substituição aos membros titulares. Nessa hipótese, a
Companhia realizará um pagamento pro rata ao membro efetivo e suplente, calculado
em função da participação de cada um, sendo certo que os pagamentos não poderão
ser, individualmente, inferiores ao mínimo legal.
8.

DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1.

O presente Regimento Interno poderá ser modificado a qualquer tempo, por

deliberação da maioria dos membros do Conselho Fiscal.
8.2.

As eventuais omissões deste Regimento

Interno

e as dúvidas

de

interpretação de seus dispositivos serão objeto de análise e decisão do Conselho
Fiscal.

====== ** ======
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