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1. OBJETIVO

A presente Política de Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação 
de Informações (“Política”) possui como principal objetivo estabelecer di-
retrizes e procedimentos referentes ao uso e a divulgação de informações 
no âmbito da CESP – Companhia Energética de São Paulo e suas Contro-
ladas (“CESP” ou “Companhia”), contemplando, ainda, os procedimentos 
relativos à manutenção de sigilo acerca de informações não divulgadas e 
à negociação de Valores Mobiliários da Companhia.

2. ABRANGÊNCIA

Esta Política abrange a CESP e todas as suas áreas, devendo ser com-
pulsoriamente observada:

(i) pela própria Companhia;

(ii) pelo Acionista Controlador;

(iii) por diretores, membros do Conselho de Administração, do Con-
selho Fiscal, de Comitês, e de quaisquer outros órgãos com funções 
técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária;

(iv) pelos empregados efetivos e terceiros contratados pela Companhia;

(v) por demais pessoas que a Companhia considere, a seu critério, 
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relevantes para fins desta Política, inclusive aquelas que tenham 
tido acesso em razão de cargo ou posição que ocupe na Compa-
nhia (e que eventualmente não estejam englobadas nos itens an-
teriores), ou em razão de relação comercial, profissional ou de con-
fiança a Companhia.

3. REFERÊNCIAS

•  Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”)

•  Código de Ética da Companhia

•  Estatuto Social da Companhia

•  Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de 
janeiro de 2002, conforme

•  alterada (“ICVM 358”)

•  Instrução da CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme 
alterada (“ICVM 480”)

•  Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada

•  Demais leis, normas, regulamentações e pronunciamentos contá-
beis e vigentes na data de aprovação desta Política

4. DEFINIÇÕES

Os seguintes termos, quando iniciados por letra maiúscula, no singu-
lar ou no plural, no masculino ou feminino, são usados nesta Política com 
os significados abaixo especificados:

Acionista Controlador – o acionista ou o grupo de acionistas que 
exerçam o Poder de Controle da Companhia.

Administradores – os diretores estatutários e membros do conselho 
de administração da Companhia.

Ato ou Fato Relevante – nos termos da Lei das Sociedades por Ações 
e da ICVM 358, é qualquer decisão de Acionista Controlador, delibe-
ração de Assembleia Geral ou dos órgãos da administração da Com-
panhia, qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, 
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técnico, negocial ou econômicofinanceiro ocorrido ou relacionado 
aos negócios da Companhia, que possa influir de modo ponderável:

(i) na cotação dos Valores Mobiliários; e/ou

(ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os 
Valores Mobiliários da Companhia; e/ou

(iii) na determinação de os investidores exercerem quaisquer di-
reitos inerentes à condição de titulares de Valores Mobiliários.

Em caso de dúvida quanto à verificação ou não de Ato ou Fato Rele-
vante deverão ser observado os exemplos elencados no art. 2°, parágrafo 
único, da ICVM 358.

Bolsa de Valores – a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, ou quaisquer bolsas de 
valores ou mercados organizados de negociação em que a Companhia 
tenha valores mobiliários admitidos à negociação, no país ou no exterior.

Informações Privilegiadas – informações relevantes que ainda não 
são de conhecimento público.

Pessoas Sujeitas – as pessoas descritas no Item 2 desta Política.

Pessoas Vinculadas – Em relação a uma pessoa jurídica, seus Acio-
nistas Controladores, diretos e indiretos, Diretores, Membros do Con-
selho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer outros 
órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição 
estatutária, além de empregados efetivos e terceiros, bem como socie-
dades controladas, controladoras, coligadas ou sob controle comum 
ou, ainda, seus respectivos acionistas ou cotistas com participação re-
levante no capital social, e, em relação a uma pessoa física, seus côn-
juges, companheiros, ascendentes e descendentes até o 3º (terceiro) 
grau, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral, 
por exemplo, pai, mãe, avós ou tios.

Poder de Controle – significa o poder efetivamente utilizado de di-
rigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da 
Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, inde-
pendentemente da participação acionária detida.

Termo de Adesão – é o instrumento formal assinado pelas Pessoas 
Sujeitas, reconhecido e arquivado pela Companhia, por meio do qual 
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fica manifestada a ciência quanto às regras contidas nesta Política, 
conforme disposto no Anexo I e nesta Política.

Valores Mobiliários – São as ações, debêntures, bônus de subscrição, 
recibos e direitos de subscrição, notas promissórias de emissão da 
Companhia, certificados de depósitos desses valores mobiliários, con-
tratos futuros e derivativos referenciados, ou, ainda, quaisquer outros 
títulos ou contratos de investimento coletivo de emissão da Compa-
nhia, conversíveis ou permutáveis em valores mobiliários de emissão 
da Companhia ou a eles referenciados ou lastreados.

5. DIRETRIZES

5.1. Divulgação de Informações

(i) Objetivo. O objetivo da divulgação de Ato ou Fato Relevante é as-
segurar aos investidores da Companhia, a disponibilidade, em tempo 
hábil e de forma eficiente e razoável, das informações necessárias para 
as suas decisões de investimento, assegurando a melhor simetria pos-
sível na disseminação das informações, evitando-se, desta forma, o 
uso indevido de informações privilegiadas no mercado de Valores Mo-
biliários pelas pessoas que a elas tenham acesso, em proveito próprio 
ou de terceiros, em detrimento dos investidores em geral, do mercado 
e da própria Companhia.

(ii) Competência. Compete ao Diretor de Relações com Investidores 
a responsabilidade pela divulgação de Ato ou Fato Relevante. Assim, 
as Pessoas Sujeitas devem comunicar imediatamente qualquer Ato ou 
Fato Relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações 
com Investidores, a fim de que este, se for o caso, realize a comunica-
ção à CVM e à Bolsa de Valores, observadas as normas por elas divul-
gadas, e divulgue concomitante ao mercado nos termos desta Política.

(iii) Formas de Divulgação. A divulgação de Ato ou Fato Relevante en-
volvendo a Companhia deverá ocorrer por meio de:

(a) envio da informação ao sistema de informações periódicas e 
eventuais, na internet, da CVM e da Bolsa de Valores;

(b) divulgação no portal de notícias disponível na rede mundial de 
computadores na página do jornal Valor Econômico (http://www.
valor.com.br/fatosrelevantes); e



7

(c) divulgação na página na rede mundial de computadores da 
Companhia (http://ri.cesp.com.br/).

Eventuais interações com entidades de classe, investidores, analistas, 
mídia ou com público selecionado, no país ou no exterior, relativas à maté-
ria que possa consubstanciar Ato ou Fato Relevante, deverão contar com 
a presença do Diretor Presidente ou do Diretor de Relações com Investi-
dores, ou de outra pessoa indicada por estes para este fim. Caso contrário, 
deverão ter o seu conteúdo previamente reportado ao Diretor de Relações 
com Investidores, naquilo que possa consubstanciar Ato ou Fato Relevan-
te, visando a que eventual Ato ou Fato Relevante seja divulgado simulta-
neamente ao mercado, na forma estabelecida nesta Política.

Caso seja imperativo que a divulgação de Ato ou Fato Relevante ocorra 
durante o horário de negociação, a Companhia deverá entrar em contato 
com a Diretoria de Emissores da Bolsa de Valores, previamente à divulga-
ção do Ato ou Fato Relevante, para que esta suspenda a negociação dos 
Valores Mobiliários, nos termos do Manual do Emissor da Bolsa de Valores

(iv) Exceção à Divulgação. A regra geral em relação a Ato ou Fato Rele-
vante é a de sua imediata comunicação e divulgação. Em qualquer caso, 
deixar de comunicar e divulgar Ato ou Fato Relevante é uma excepcio-
nalidade e deverá ser objeto de análise, caso coloque em risco interesse 
legítimo da Companhia, dos Acionistas Controladores ou dos Adminis-
tradores da Companhia, conforme o caso. Ainda que os Administrado-
res ou os Acionistas Controladores decidam pela não divulgação de Ato 
ou Fato Relevante, é seu dever divulgar imediatamente tal Ato ou Fato 
Relevante, diretamente ou por meio do Diretor de Relações com Investi-
dores, na hipótese de a informação escapar ao controle ou na hipótese 
de oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos Va-
lores Mobiliários. Os Acionistas Controladores ou Administradores po-
derão, excepcionalmente, submeter à CVM a sua decisão de manter em 
sigilo Atos ou Fatos Relevantes cuja divulgação entendam configurar 
manifesto risco a legítimos interesses da Companhia.

(v) Dever de Sigilo. As Pessoas Sujeitas devem manter sigilo acerca de 
informações relevantes que ainda não tenham sido divulgadas, às quais 
tenham acesso pela posição que ocupam, até que tais informações se-
jam comunicadas ao público, bem como zelar para que Pessoas Vincula-
das também mantenham o mesmo sigilo sobre tais informações
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(vi) Divulgação sobre Negociações. Os diretores, os membros do Con-
selho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com 
funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária de-
vem informar à Companhia a titularidade e as negociações realizadas 
com valores mobiliários emitidos pela própria Companhia, seja em 
nome próprio, seja em nome de Pessoas Vinculadas, bem como as al-
terações nessas posições. Esta comunicação, que deverá contemplar 
as informações constantes do Anexo II desta Política, deverá ser en-
caminhada ao Diretor de Relações com Investidores imediatamente 
após a investidura no cargo, bem como no prazo de 5 (cinco) dias após 
a realização de cada negócio e que se verificarem alterações nas posi-
ções detidas. O Diretor de Relações com Investidores, por sua vez, de-
verá encaminhar à CVM e à Bolsa de Valores, no prazo de 10 (dez) dias 
após o término do mês, as informações acima descritas. Os Acionistas 
Controladores, os acionistas que elegerem membros do Conselho de 
Administração ou do Conselho Fiscal da Companhia, qualquer Pessoa 
Sujeita a essa Política e Pessoas Vinculadas, agindo em conjunto ou 
representando um mesmo interesse, deverão comunicar, ainda, ao Di-
retor de Relações com Investidores a aquisição ou alienação de par-
ticipação acionária relevante, imediatamente após ser alcançada ou 
alienada referida participação, direta ou indireta, que corresponda aos 
patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze 
por cento) e assim sucessivamente, conforme modelo de formulário 
constante no Anexo III a esta Política. O Diretor de Relações com Inves-
tidores, por sua vez, deverá encaminhar à CVM e à Bolsa de Valores, a 
referida comunicação.
Nos casos em que a aquisição acima referida resulte ou que tenha sido 

efetuada com o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutu-
ra administrativa da Companhia, bem como nos casos em que a aquisição 
gere a obrigação de realização de oferta pública, nos termos da regula-
mentação aplicável, o adquirente deve, ainda, promover a divulgação, no 
mínimo, pelos mesmos canais de comunicação habitualmente adotados 
pela Companhia, de aviso contendo as informações previstas acima (in-
clusive no Anexo III).

5.2. Negociação de Valores Mobiliários

(i) Objetivo. Todas as negociações com Valores Mobiliários realizadas 
por Pessoas Sujeitas devem ser realizadas seguindo estritamente os 
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termos e condições desta Política. A presente Política tem por objeti-
vos coibir e punir a utilização de Informações Privilegiadas em nego-
ciação com Valores Mobiliários e enunciar as diretrizes que regerão, 
de modo ordenado e dentro dos limites estabelecidos por lei, a nego-
ciação de tais Valores Mobiliários por Pessoas Sujeitas, nos termos da 
ICVM 358 e eventuais outras políticas internas da própria Companhia. 
Tais regras também procuram coibir a prática de insider trading (uso 
indevido em benefício próprio ou de terceiros de Informações Privile-
giadas) e tipping (dicas de Informações Privilegiadas para que tercei-
ros delas se beneficiem), preservando a transparência nas negociações 
de Valores Mobiliários.

Ainda, cabe ressaltar que as restrições desta Política não se aplicam às 
negociações realizadas por fundos de investimento dos quais as Pesso-
as Sujeitas sejam quotistas, desde que não sejam fundos de investimento 
exclusivos ou fundos de investimento cujas decisões de negociação do 
administrador ou gestor da carteira sejam influenciadas pelas Pessoas Su-
jeitas ou pelas Pessoas Vinculadas.

(ii) Vedações à Negociação (“blackout periods”). A Companhia esta-
belecerá certos períodos de vedação de negociação, durante os quais 
as Pessoas Sujeitas estarão impedidas de realizarem quaisquer nego-
ciações com Valores Mobiliários. As Pessoas Sujeitas deverão também 
manter a determinação de vedação de negociação em absoluto sigilo.

Assim, observada a regulamentação em vigor, é vedada a negociação 
de Valores Mobiliários pelas Pessoas Sujeitas:

(a) antes da divulgação ao mercado de Ato ou Fato Relevante da Com-
panhia que tenham conhecimento;

(b) no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das in-
formações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da Companhia, sendo que 
tal(is) prazo(s) pode(m) ser estendidos, à opção da Companhia;

(c) quando tomarem conhecimento de intenção da Companhia de 
promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou 
reorganização societária;
(d) tratando-se de Administradores, quando se afastarem de cargos 
na administração da Companhia anteriormente à divulgação de Atos 
ou Fatos Relevantes originados durante seu período de gestão, e até: 
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(i) o encerramento do prazo de 6 (seis) meses contado da data de 
seu afastamento; ou 
(ii) a divulgação ao público de tais Atos ou Fato Relevantes.

Além das vedações acima, a qualquer tempo, o Diretor de Rela-
ções com Investidores da Companhia poderá determinar períodos de 
vedação extraordinários, durante os quais, as Pessoas Sujeitas estarão 
impedidas de realizarem quaisquer negociações com Valores Mobili-
ários. As Pessoas Sujeitas receberão, nesta hipótese, uma mensagem 
notificando a imposição do período de vedação extraordinário que se 
estenderá até outra notificação cancelando tal vedação. A imposição 
de um período de vedação extraordinário é, per se, uma informação 
confidencial, e sua imposição não deverá ser divulgada por qualquer 
pessoa que receba tal notificação.

O Diretor de Relações com Investidores poderá reduzir, suspender, 
cancelar ou estender qualquer período de vedação de negociação com 
ações ou demais valores mobiliários da Companhia de acordo com a cir-
cunstâncias específicas e quando necessário. Quaisquer pessoas afetadas 
por estas vedações serão devidamente notificadas. De qualquer forma, 
ressalta-se também a possibilidade concedida pelo art. 15-A da ICVM 358, 
quanto à formalização de planos individuais de investimento regulando 
certas negociações com ações de emissão da Companhia, respeitando as 
disposições pertinentes da ICVM 358 e nos termos eventualmente aprova-
dos pela Companhia.

A vedação à negociação não é aplicável à aquisição de Valores 
Mobiliários que se encontrem em tesouraria por meio de negociação 
privada, decorrente do exercício de opção de compra de acordo com 
plano de outorga de opção de compra de ações ou Valores Mobiliá-
rios aprovado em assembleia geral, ou quando se tratar de outorga de 
ações ou Valores Mobiliários ou plano de remuneração baseado em 
ações ou Valores Mobiliários a Administradores, empregados ou pres-
tadores de serviços como parte de remuneração, conforme previamen-
te aprovado em assembleia geral.

Em complemento, sempre que estiver em curso processo de aquisição 
ou venda de ações de emissão da Companhia, ou se tiver sido celebrado 
acordo ou contrato para transferência do controle acionário da Compa-
nhia, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para os mesmos fins, 
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bem como se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou 
parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia, 
será vedada a negociação com Valores Mobiliários pelas Pessoas Sujeitas.

(iii) Restrições à Venda a Descoberto (“Short Selling”). As Pessoas 
Sujeitas não devem negociar Valores Mobiliários que representem 
quaisquer transações especulativas, incluindo vendas a descober-
to (“short selling”), operações baseadas na variação de preços e 
volatilidade de curto prazo destes Valores Mobiliários, opções de 
compra ou venda de ações ou correlatos, entre outros.

Com o intuito de assegurar padrões adequados de negociação de Va-
lores Mobiliários da Companhia e o respeito às regras estabelecidas nessa 
Política, todas as negociações realizadas pela Companhia ou pelas Pessoas 
Sujeitas com Valores Mobiliários deverão ser mantidas por um período de, 
no mínimo 90 (noventa) dias.

(iv) Termo de Adesão. Todas as Pessoas Sujeitas, e demais pessoas 
que a Companhia julgue necessárias, devem assinar o Termo de 
Adesão atestando sua ciência quanto às regras desta Política. Os 
Termos de Adesão celebrados devem ficar arquivados na sede da 
Companhia pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos após o término 
do vínculo existente entre os signatários e a Companhia.

Sempre que houver qualquer alteração nos dados cadastrais, o subs-
critor do Termo de Adesão deverá comunicar tal alteração imediatamente 
à Companhia, para que a mesma proceda com as atualizações necessárias.

(v) Empréstimo de Ações. As vedações à negociação com Valores 
Mobiliários previstas nesta Política aplicam-se às operações de em-
préstimo de Valores Mobiliários realizadas pelas Pessoas Sujeitas 
na posição de mutuante (doadores), sendo vedada a realização, 
pelas Pessoas Sujeitas, de operações de empréstimo de Valores 
Mobiliários na posição de mutuário (tomadores).

6. RESPONSABILIDADES

As Pessoas Sujeitas devem cumprir as diretrizes aqui estabelecidas 
e, na hipótese de qualquer situação que possa caracterizar uma infra-
ção, comunicar a Diretoria de Relações com Investidores para as devidas 
providências. As dúvidas remanescentes também deverão ser enviadas 
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para a Diretoria de Relação com Investidores previamente à negociação 
de Valores Mobiliários.

A responsabilidade das Pessoas Sujeitas se estenderá aos atos pra-
ticados por terceiros, sempre que estes atuarem sob sua orientação 
ou delegação. Não obstante, as disposições da presente Política não 
elidem a responsabilidade, decorrente de prescrições legais e regula-
mentares, imputada a terceiros não diretamente ligados à Companhia 
e que tenham conhecimento de Ato ou Fato Relevante e venham a ne-
gociar com Valores Mobiliários.

A Diretoria de Relações com Investidores é responsável pela execução 
e acompanhamento da presente Política e demais disposições indicadas na 
legislação pertinente, incluindo, mas não se limitando à: (i) emissão do alerta 
com relação ao período de vedação da negociação (“blackout period”), nas 
hipóteses previstas na legislação e nesta Política; (ii) divulgar os relatórios in-
dividuais e consolidados de negociação e participação acionária, conforme 
exigido pela ICVM 358; e (iii) divulgar os comunicados ao mercado relativos 
a negociações relevantes previstos na ICVM 358 anteriormente citada.

A Diretoria de Relação com Investidores, com apoio da área de Au-
ditoria Interna e Compliance, definirá procedimento específico para que 
os empregados formalizem a confirmação do conhecimento do conteúdo 
dessa Política por meio da assinatura do Termo de Adesão.

Adicionalmente, a Diretoria de Relações com Investidores poderá soli-
citar, a qualquer tempo, a posição acionária dos seus empregados.

7. IMPACTOS DECORRENTES DA NÃO OBSERVÂNCIA 
DAS DEFINIÇÕES DESSA POLÍTICA

A atuação das Pessoas Sujeitas em desacordo com esta Política e/ou 
com o Estatuto Social implica em responsabilização administrativa, civil e 
criminal, conforme o caso e/ou outras penalidades aplicáveis. As violações 
à presente Política serão tratadas conforme o Código de Ética da Compa-
nhia, encaminhadas à Diretoria de Relações com Investidores e à área de 
Auditoria Interna e Compliance, que, sem prejuízo de eventuais penalida-
des previstas na legislação e regulamentação aplicáveis, deverá reportar 
o fato ao gestor dos envolvidos para que sejam aplicadas as penalidades 
internas cabíveis.
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8. APROVAÇÃO E VIGÊNCIA DA POLÍTICA

Esta Política foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração 
da Companhia realizada em 13 de maio de 2019 e entrou em vigor nesta 
mesma data, cancelando e substituindo qualquer política e orientações 
anteriores sobre o assunto, tanto verbais quanto escritas.

Esta Política somente poderá ser alterada, revisada ou revogada me-
diante nova deliberação e aprovação do Conselho de Administração da 
Companhia.

A Política será amplamente divulgada internamente pela Companhia, 
bem como colocada à disposição dos acionistas, investidores e o mercado 
em geral, por meio da sua divulgação no website de Relação com Investi-
dores da Companhia (http://ri.cesp.com.br/).




