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CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º. Este regimento tem por finalidade estabelecer normas para o funcionamento 

do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética - CF/EPE, definindo suas 

responsabilidades e atribuições, observados o Estatuto Social da Empresa, a Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o Dec. nº 8.945, de 

27 de dezembro de 2016, bem como as boas práticas de governança corporativa. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO, REQUISITOS e COMPETÊNCIA 

Art. 2º. O CF/EPE, órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e 

individual, será composto por 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, que serão 

eleitos pela Assembleia Geral. 

§ 1º. Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal escolherão 

o seu Presidente, com o voto da maioria dos seus membros, que convocará e conduzirá as 

reuniões. 

§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal terão prazo de atuação de dois anos, 

conforme estabelecido em legislação vigente, admitidas duas reconduções consecutivas. 

§ 3º. O Conselho Fiscal contará com, no mínimo, um membro indicado pelo 

Ministério da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional, que deverá ser servidor 

público com vínculo permanente com a administração pública federal, conforme determina o 

§ 2º do Art. 40 do Dec. nº 8.945/2016. 

Art. 3º. É requisito necessário para o exercício do cargo de Conselheiro o 

atendimento das condições estabelecidas no Estatuto Social, na Lei nº 13.303, de 30 de 

junho de 2016, no Art. 162 da Lei nº 6.404/76 e legislação correlata. 

Art. 4º. Os Conselheiros Fiscais não poderão ter participação remunerada em mais 

de dois Conselhos, considerando o da EPE.  

Art. 5º. Os conselheiros serão investidos nos seus cargos independentemente da 

assinatura do termo de posse, desde a respectiva eleição. 

Art. 6º. Os Conselheiros deverão encaminhar anualmente à Secretaria-Geral a sua 

declaração de bens e renda detalhadamente descritos na forma exigida no caput e no § 1º 

do Art. 13 da Lei nº 8.429/1992, e caput e §§ 1º a 6º do Art. 2º da Lei nº 8.730/1993 e das 

respectivas retificações apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou, 

alternativamente, assinar Formulário de Autorização de acesso exclusivamente aos dados 

de Bens e Rendas das suas Declarações de Ajuste Anual de Pessoa Física e das 

respectivas retificações apresentadas à RFB. 
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§ 1º. É também obrigatório o encaminhamento à Secretaria-Geral dos seguintes 

documentos devidamente assinados: 

I - termo de recebimento do Código de Ética. 

II - declaração de “Desimpedimentos e Condições de Posse” para o exercício do 

cargo 

III - declaração de estar apto a receber a remuneração correspondente à participação 

como Membro do Conselho Fiscal. 

IV - currículo profissional resumido, para divulgação no site oficial da Empresa na 

internet. 

V - relação dos cargos que ocupe no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, 

comitês e órgãos executivos de outras sociedades ou entidades, públicas ou privadas, 

devendo tal lista ser atualizada e reenviada anualmente à EPE, em até 4 (quatro) meses 

após o término do exercício social. 

§ 2º. Essa documentação ficará sob guarda da Secretaria-Geral. 

§ 3º. Os Conselheiros deverão manter seus dados pessoais atualizados junto à 

Secretaria-Geral da EPE. 

Art. 7º. As competências do CF/EPE são aquelas previstas no Art. 163 da Lei nº 

6.404/76, no Estatuto Social e na legislação correlata.  

§ 1º. Em adição às competências do caput, o CF/EPE acompanhará anualmente o 

atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios e da estratégia 

de longo prazo (Plano Estratégico Institucional/PEI). 

§ 2º. As funções e competências de atuação do CF/EPE são deveres indeclináveis, 

indelegáveis e poderão ser exercidas pelo colegiado ou individualmente.  

Art. 8º. No exercício de suas competências poderão os membros do CF/EPE, a todo 

tempo, individualmente ou em conjunto, solicitar aos órgãos de administração 

esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora, assim 

como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais.  

§ 1º. O CF/EPE, a pedido de qualquer de seus membros, poderá solicitar aos 

auditores independentes esclarecimentos ou informações, e a apuração de fatos 

específicos. 

§ 2º. O CF/EPE poderá, para apurar fato cujo esclarecimento seja necessário ao 

desempenho de suas funções, formular, com justificativa, questões a serem respondidas por 

perito e solicitar à Diretoria que indique, para esse fim, no prazo máximo de trinta dias, três 

peritos, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, de notório conhecimento na área em 

questão, entre os quais o CF/EPE escolherá um, cujos honorários serão pagos pela 

Empresa. 
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§ 3º. Pelo menos um dos membros do Conselho Fiscal assistirá às reuniões do 

Conselho de Administração em que se deliberar sobre os assuntos em que deva opinar. 

Art. 9º. No caso de vacância, renúncia do cargo ou impedimento, será o membro 

titular do CF/EPE substituído pelo seu respectivo suplente, até que seja eleito o novo titular, 

respeitada a legislação vigente. 

Parágrafo único. Os membros do CF/EPE serão substituídos, em suas faltas 

eventuais, pelos respectivos suplentes, nos termos descritos no Estatuto Social. 

Art. 10. O Presidente do CF/EPE será substituído por qualquer um dos demais 

Conselheiros, conforme indicação da maioria, nos casos de eventual ausência. 

CAPÍTULO III 

DAS REUNIÕES 

Art. 11. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e sempre 

que convocado por qualquer de seus membros ou pelo Conselho de Administração, nos 

casos previstos por lei.  

§ 1º. No início dos trabalhos o Presidente informará a ordem das matérias a serem 

examinadas.  

§ 2º. As reuniões do CF/EPE serão registradas em atas e assinadas por todos os 

membros presentes. 

 § 3º. As reuniões serão convocadas pelo Presidente do CF/EPE ou pela maioria dos 

seus membros. 

Art. 12. Na última reunião do Conselho Fiscal de cada exercício social, a Secretaria-

Geral apresentará proposta de calendário das reuniões a serem realizadas no exercício 

seguinte. 

Art. 13. Além dos membros do Conselho Fiscal comparecerão às reuniões o 

Secretário-Geral, o Superintendente de Recursos Financeiros e o Auditor Interno, que se 

manifestarão, quando consultados, sobre os assuntos de suas respectivas áreas de 

atuação.  

Art. 14. As reuniões do CF/EPE, no todo ou em parte, poderão ter caráter reservado, 

se houver matéria cuja natureza assim aconselhe, inclusive, no que respeita a sua 

divulgação.  

Art. 15. Por proposta do Presidente ou de qualquer conselheiro será facultada a 

participação de membros da diretoria às reuniões, visando instruir e esclarecer as matérias 

submetidas a exame, devendo suas manifestações constar da ata dos trabalhos quando os 

membros do Conselho entenderem necessário.  
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Parágrafo único. A faculdade prevista no caput deste artigo poderá ser estendida a 

empregados da EPE.  

Art. 16. O CF/EPE poderá deliberar ainda que configurada a ausência de alguns de 

seus titulares, desde que observado o quorum mínimo de instalação de suas reuniões. 

Parágrafo único. As reuniões do CF/EPE só terão caráter deliberativo se contarem 

com a presença do seu Presidente e de pelo menos um membro. 

Art. 17. Os membros do CF/EPE terão custeadas as suas despesas de locomoção e 

estada necessárias ao desempenho da função, sempre que residentes fora da cidade em 

que for realizada a reunião.  

Art. 18. As reuniões serão presenciais e ocorrerão em local previamente 

determinado.  

Parágrafo único. Fica facultada, se necessária e de forma excepcional, a participação 

dos Conselheiros na reunião, por telefone, videoconferência, ou outro meio de comunicação 

que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto. O Conselheiro, 

nessa hipótese, será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido 

para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião. 

Art. 19. As reuniões não serão gravadas, salvo deliberação específica do Conselho 

Fiscal. 

Art. 20. As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria de votos, cabendo 

ao Presidente o voto de qualidade.  

Parágrafo único. É facultado ao conselheiro registrar seu voto dissidente em ata. 

CAPÍTULO IV 

DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CONSELHO 

Art. 21. Compete ao Presidente do Conselho Fiscal:  

I - Convocar as reuniões ordinárias do CF/EPE por intermédio do Secretário-Geral;  

II - Conduzir as matérias a serem apreciadas pelo CF/EPE; 

III - Abrir, encerrar ou suspender os trabalhos;  

IV - Decidir questões de ordem;  

V - Colocar em votação os assuntos discutidos e anunciar a decisão adotada;  

VI - Autorizar o comparecimento de diretores e empregados às reuniões;  

VII - Autorizar a discussão de matérias não incluídas na ordem do dia;  
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VIII - Convocar as reuniões extraordinárias do CF/EPE, solicitadas por qualquer 

conselheiro, observado o disposto neste Regimento;  

IX - Propor, no todo ou em parte, caráter reservado às reuniões do CF/EPE na 

hipótese prevista neste Regimento;  

X - Propor a fixação de novo prazo para discussão e voto na hipótese prevista neste 

Regimento;  

XI - Proferir o voto de qualidade nas deliberações do CF/EPE;  

XII - Controlar a extensão e relevância das intervenções dos Conselheiros; e  

XIII - Propor solução para os casos omissos deste Regimento.  

CAPÍTULO V 

DA COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO-GERAL 

Art. 22. Compete ao Secretário-Geral:  

I – Secretariar as reuniões do Conselho; 

II - Informar, por escrito, aos membros do Conselho de Fiscal, o dia, a hora e a pauta 

que conterá toda a matéria das reuniões com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis;  

III - redigir e lançar em livro próprio, a ata de cada reunião, que conterá o nome dos 

conselheiros presentes, a data da reunião, a declaração de existência de quorum, o local da 

reunião e o teor da convocação;  

IV - providenciar os elementos de informação adicionais solicitados pelos 

conselheiros;  

V - informar aos conselheiros a tramitação de matérias sobre as quais foi requerida 

qualquer diligência;  

VI - executar os trabalhos necessários à elaboração, reprodução e divulgação das 

atas;  

VII - providenciar a convocação do Conselho Fiscal para as reuniões do CA/EPE, 

quando for objeto de apreciação, conforme legislação vigente;  

VIII - encaminhar cópia das atas das reuniões do CF/EPE a cada conselheiro; e 

IX - prover o CF/EPE dos meios necessários ao seu adequado funcionamento.  

CAPÍTULO VI 

DO PLANO DE TRABALHO 

Art. 23. O CF/EPE preparará um plano de trabalho anual, visando atender as suas 

atribuições de acordo com a Resolução CGPAR n°7, de 29 de setembro de 2015, e demais 

normas legais. 
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§ 1°. O plano de trabalho conterá matérias relacionadas à função fiscalizatória do 

colegiado, de caráter geral e específico da Empresa. 

§ 2° O plano de trabalho deverá ser aprovado na primeira reunião do Conselho Fiscal 

que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária, e poderá ser alterado, ao longo de sua 

vigência, pela concordância da maioria de seus membros. 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Art. 24. O Conselho Fiscal realizará a autoavaliação anual do desempenho, levando-

se em conta a execução do plano de trabalho, nos termos da Resolução CGPAR n°7, de 29 

de setembro de 2015. 

§ 1º. A autoavaliação será realizada até o mês de março do exercício seguinte à 

aprovação do plano de trabalho. 

§ 2º. Caberá ao Conselho Fiscal aprovar a metodologia de avaliação, contemplando 

prazos, responsabilidades, métodos e instrumentos de avaliação e suas respectivas 

atualizações, quando necessárias.  

§ 3º. A realização das avaliações de desempenho do Conselho Fiscal deve constar 

em Ata de reunião.  

§ 4º. Caberá ao Presidente do Conselho conduzir o processo de avaliação.  

§ 5º. O resultado da avaliação do Conselho será divulgado a todos os conselheiros 

em reunião conduzida pelo Presidente do Conselho.  

§ 6º. Cabe ao Conselho Fiscal discutir o resultado das avaliações, sua evolução 

anual e elaborar plano de melhorias com detalhamento das ações, responsabilidades e 

prazos. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 25. Os documentos colocados à disposição do Conselho Fiscal, bem como as 

informações que forem prestadas pela Diretoria Executiva, quando não estiverem 

disponíveis junto ao público, serão classificados e mantidos em sigilo, não podendo os 

mesmos, de forma alguma, ser examinados por terceiros, salvo aqueles vinculados à 

sociedade ou quando assim deliberar o órgão. 

Art. 26. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Fiscal que poderá modificá-lo a qualquer tempo, com o voto favorável da maioria dos seus 

membros. 

Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado. 


