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POLÍTICA DE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 
 

1. OBJETIVO 
 
A Política de Transações entre Partes Relacionadas (“Política”) tem como objetivo 
estabelecer diretrizes para que as transações comerciais com partes relacionadas 
na CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“ISA CTEEP”) 
e suas empresas controladas, se realizem a preços e Condições de Mercado, 
respeitem os direitos de todos os acionistas e credores das Empresas e contribuam 
para a consecução dos objetivos estratégicos das Empresas, observando as boas 
práticas de governança corporativa e de acordo com legislação vigente. 
 
 

2. ABRANGÊNCIA 
 
Essa Política se aplica à ISA CTEEP e suas empresas controladas (“Empresa”), bem 
como aos seus acionistas, membros do conselho administração, membros do 
conselho fiscal, quando instalado, membros de comitês estatutários ou não, 
diretores estatutários e funcionários. 
 

3. DEFINIÇÕES 
 
Sem prejuízo de outras definições legais e contratuais que as Empresas estejam 
sujeitas, para efeitos desta Política e do procedimento que definirá sua aplicação, 
independentemente de serem utilizadas no singular ou plural, estabelecem-se as 
seguintes definições: 
 
Partes Relacionadas: são partes relacionadas às Empresas se: (a) direta ou 
indiretamente por meio de um ou mais intermediários, quando a parte (i) 
controlar, for controlada por, ou estiver sob o controle comum das Empresas (isso 
inclui controladoras ou controladas), (ii) tiver interesse nas Empresas que lhe 
confira Influência Significativa, ou (iii) tiver controle conjunto sobre as Empresas; 
(b) for empresa coligada e/ou joint venture (empreendimento conjunto); (c) for 
Membro da Administração das Empresas ou de sua controladora; (d) for membro 
próximo da família ou de qualquer pessoa referida nos itens (a) ou (c) acima; (e) 
for entidade controlada, controlada em conjunto ou significativamente influenciada 
por, ou em que o poder de voto significativo nas Empresas reside em, direta ou 
indiretamente, qualquer pessoa referida nas alíneas (c) ou (d); ou (f) for plano de 
benefícios pós-emprego para benefício dos empregados das Empresas, ou de 
qualquer Empresa que seja parte relacionada dessa Empresa. 
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Transação entre Partes Relacionadas ou Transação: a transferência de 
recursos, serviços ou obrigações entre partes relacionadas, independentemente de 
haver ou não um valor alocado à transação, exceto: (a) as atividades de 
direcionamento, seguimento e controle; (b) as capitalizações, distribuição de 
dividendos, reduções de capital e outras operações patrimoniais próprias da 
dinâmica de qualquer sociedade; (c) a remuneração da administração; e (d) 
aquelas que devam realizar-se por mandato legal ou regulatório. 
 
Controle: é o poder de direcionar as políticas financeiras e operacionais das 
Empresas de forma a obter benefício das suas atividades. 
 
Controle Conjunto: é a partilha do Controle acordada contratualmente, de forma 
que as atividades relevantes requerem um consentimento unânime das partes que 
compartilham o Controle. 
 
Membro da Administração: são as pessoas que têm autoridade e 
responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades das 
Empresas, direta ou indiretamente, incluindo qualquer administrador (executivo 
ou outro) dessas Empresas. 
 
Influência Significativa: é o poder de participar nas decisões financeiras e 
operacionais das Empresas, mesmo não tendo o controle sobre essas políticas. 
 
Conflito de Interesse: situação que ocorre quando, devido às suas funções, um 
Membro da Administração ou um funcionário das Empresas, deve tomar uma 
decisão, executar ou omitir uma ação e estar em posição de escolher entre o 
interesse das Empresas e o seu ou de um terceiro, de modo que, para optar por 
qualquer um desses dois últimos comprometerá sua objetividade e independência. 
Entre esses terceiros, com os quais existe uma situação de conflito de interesses, 
também pode ser membro da família próxima, dos Membros da Administração ou 
funcionários. O conflito de interesse pode ser temporário ou permanente, este 
último quando é reiterado no tempo. O conflito permanente de interesses pode ou 
não afetar o conjunto das operações da Empresa correspondente. Diante de 
conflitos de interesses, a atuação dos Membros da Administração e funcionários 
das Empresas deve ser regida pelos princípios da lealdade, abstenção, sigilo e 
dever de denunciar qualquer situação de eventual conflito de interesses.  
 
Condições de Mercado: referem-se à compatibilidade dos preços dos produtos 
ou serviços com os preços praticados no mercado nacional, a aderência aos termos 
e responsabilidades contratuais praticados pelas Empresas, transparência das 
operações, equidade e as prestações proporcionais para as partes. 
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Recorrentes: são Transações próprias do curso ordinário dos negócios das 
Empresas. 
 
Não recorrentes: são Transações que não fazem parte do curso ordinário dos 
negócios das Empresas. 
 
Materiais: são Transações ou conjunto de Transações correlatas entre a ISA 
CTEEP e suas partes relacionadas, cujo valor total seja superior a R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou 1% (um por cento) do ativo total 
da ISA CTEEP, apurado com base nas últimas demonstrações financeiras 
consolidadas e divulgadas da ISA CTEEP, o que for menor; e/ou quaisquer 
Transações realizadas entre a ISA CTEEP com seus controladores diretos ou 
indiretos e/ou com suas partes relacionadas independentemente do valor 
envolvido. 
 
Não Materiais: são Transações ou conjunto de Transações correlatas entre a ISA 
CTEEP e suas partes relacionadas, cujo valor total seja igual ou inferior a R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou 1% (um por cento) do ativo total 
da ISA CTEEP, apurado com base nas últimas demonstrações financeiras 
consolidadas e divulgadas da ISA CTEEP, o que for menor e, que não envolvam 
Transações realizadas entre a ISA CTEEP com seus controladores diretos ou 
indiretos e/ou com suas partes relacionadas. 
 
 
4. DIRETRIZES 
 
Nas celebrações de Transações entre Partes Relacionadas, deve-se observar os 
seguintes critérios: 
 
• os valores e diretrizes dispostos no Código de Ética das Empresas;  
 
• o impacto de sua celebração para as Empresas, inclusive quanto aos riscos 

reputacionais;  
 
• ser realizada a preços e Condições de Mercado; 
 
• avaliadas, quando aplicável, pelo Comitê de Auditoria e Compliance; 

 
• aproveitar a utilização das sinergias entre as Empresas, visando alcançar 

eficiência operacional;  
 

• a transparência, publicidade, igualdade entre os interessados, observando a 
competitividade, conformidade e comutatividade;  
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• o devido cumprimento da legislação aplicável, em especial os padrões 

internacionais de contabilidade, regras de preços de transferência e outras 
regras fiscais, resoluções normativas da ANEEL, bem como tratados, 
convenções ou acordos relevantes e compromissos contratados;  

 
• respeitar os direitos dos acionistas, especialmente os minoritários; 
 
• não devem prejudicar ou colocar em risco a capacidade das Empresas em 

cumprir com suas obrigações com terceiros; 
 
• estar devidamente documentada e registrada no sistema contábil das 

Empresas; 
 
• promover uma cultura para identificação de Transações entre Partes 

Relacionadas e cumprimento dessas diretrizes; 
 
• os Membros da Administração e funcionários envolvidos na avaliação e 

aprovação de Transações entre Partes Relacionadas estão sujeitos aos critérios 
de gestão de conflito de interesses das Empresas conforme disposto na Norma 
sobre Conflito de Interesses; e 

 
• reestruturações societárias envolvendo Partes Relacionadas devem assegurar 

tratamento equitativo para todos os acionistas. 
 
 

5. APROVAÇÃO 
 
As Transações Não Materiais, Recorrentes e não Recorrentes, serão aprovadas pela 
Diretoria Colegiada ou pelo Diretor da área responsável que identificar a 
necessidade da Transação, devendo sempre comunicar as Diretorias Financeira, 
Regulatória e de Auditoria e Compliance para que estas possam tomar as devidas 
providências, de acordo com o Procedimento estabelecido pela Diretoria Colegiada. 
 
Todas as Transações Materiais, Recorrentes e não Recorrentes, serão propostas 
pela Diretoria Executiva ao Conselho de Administração para sua aprovação, a qual 
deverá ser previamente analisada pelo Comitê de Auditoria e Compliance e 
apresentada com sua recomendação ao Conselho de Administração. 
 
Para Transações Materiais Não Recorrentes será sempre exigida uma valoração e 
opinião de um terceiro especialista independente como apoio ao processo de 
aprovação da Transação pelo Conselho de Administração. O referido laudo de 
avaliação deverá ser elaborado sem a participação de nenhuma parte envolvida 



 

 
 

Página 5 de 5 
 

na operação em questão, seja ela banco, advogado, empresa de consultoria 
especializada, entre outros, com base em premissas realistas e informações 
referendadas por terceiros. 
 
Ainda, nas Transações Materiais Não Recorrentes a Diretoria Colegiada deverá 
apresentar ao Conselho de Administração alternativas de mercado à Transação 
entre Partes Relacionadas em questão, ajustadas pelos fatores de risco envolvidos. 
 
 
6. PRÁTICAS VEDADAS  

 
São vedadas: 
 
(i) a concessão de empréstimos e garantias em favor do controlador, Membros da 
Administração e seus familiares; e 
 
(ii) formas de remuneração de assessores, consultores ou intermediários, 
prestadores de serviços e fornecedores que gerem Conflito de Interesses com as 
Empresas, Membros da Administração, os acionistas ou classes de acionistas, se 
aplicável. 
 
 
 
 
Essa Política reger-se-á a partir de sua aprovação pelo Conselho de Administração 
em 14 de junho de 2022. 
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