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1. OBJETIVO 

A Companhia Energética de São Paulo (“CESP” ou “Companhia”) está comprometida em ser 
referência em padrões de integridade. Dessa forma, a Companhia exige o cumprimento de 
todas as leis que regem as situações de anticorrupção, em todos os locais em que atua. O 
objetivo desta Política é estabelecer as diretrizes para condução dos negócios da Companhia 
com integridade, ética, transparência e legalidade, de acordo com as leis e regulamentos 
vigentes no Brasil, diante das situações que possam se caracterizar ou envolver eventuais atos 
de Corrupção, Fraude, Suborno e Lavagem de Dinheiro. 

2. ABRANGÊNCIA 

Esta Política abrange acionistas, conselheiros, administradores, empregados, fornecedores, 
prestadores de serviço e terceiros que atuam e representam a CESP, bem como suas 
sociedades controladas. 

3. REFERÊNCIAS 

As Leis e regulamentos utilizados como referência para a elaboração da presente Política 
incluem, mas não se limitam aos abaixo: 

a) Código de Ética da CESP 
b) Lei nº 12.846, de 1 de agosto de 2013, também conhecida como Lei Anticorrupção 
Brasileira; 
c) Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015, que regulamenta a 
responsabilização objetiva das Empresas pela prática de atos contra a administração pública, 
conforme a Lei Anticorrupção Brasileira. 
d) UK Bribery Act 2010, Lei de Combate e Prevenção à Corrupção do Reino Unido. 
e) Foreign Corrupt Practices Act 1977 (“FCPA”), Lei contra Práticas de Corrupção 
Estrangeira dos Estados Unidos. 
f) Legislação aplicável da OECD - Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transactions e da United Nations Convention Against 
Corruption. 

4. DEFINIÇÕES 

Administração Pública: Todos os órgãos ligados ao poder governamental nacional ou 
internacional, inclusive os independentes (ex.: Organização das Nações Unidas - ONU). 
Também abrangem as entidades da Administração Pública indireta, como as agências 
reguladoras, autarquias, fundações públicas, instituições públicas de ensino, hospitais 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Comitê de Conduta: Com o objetivo de supervisionar a aplicação de medidas disciplinares e 
zelar pela cultura ética em todos os nossos negócios, a Companhia possui um Comitê de 
Conduta, formado por pessoas preparadas para lidar com situações de violação ao Código de 
Ética, bem como a questões de integridade de maneira geral.  
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Conflito de interesses: qualquer situação gerada pelo confronto entre os interesses da 
Companhia e os particulares de seus empregados, acionistas, conselheiros, administradores, 
fornecedores e prestadores de serviço e terceiros, que possa vir a comprometer os interesses 
da Companhia ou influenciar de maneira imprópria o desempenho das atividades dos 
empregados. 

Corrupção: Toda e qualquer ação, direta ou indireta, que implique sugestão, oferta, promessa, 
concessão (forma ativa) ou solicitação, exigência, aceitação ou recebimento (forma passiva), 
de vantagens indevidas, de natureza financeira ou não (coisas de valor), a Agente Público, tais 
como, mas não se limitando a, Suborno ou propina, Tráfico de Influência e favorecimentos, em 
troca de realização ou omissão de atos inerentes às suas atribuições ou de facilitação de 
negócios, operações ou atividades da Companhia ou visando a benefícios para si ou para 
Terceiros. 

Corrupção Ativa: Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 
funcionário público nacional ou estrangeiro, ou à terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício (Definição ENCCLA - Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro). 

Corrupção Passiva: Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 
que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem (Definição ENCCLA - Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 
e à Lavagem de Dinheiro). 

Due Diligence: Procedimento de análise de informações e documentos de uma determinada 
pessoa jurídica ou física, com objetivo predeterminado – contratação e subcontratação de 
serviços, envolvimento em parcerias, fusões e aquisições, planejamento de reestruturações 
societárias ou operações financeiras complexas – que resultará em um relatório das reais 
condições da pessoa física ou jurídica analisada.  

Fraude: Qualquer ato realizado para desvirtuar informações, dados ou fatos para obter 
benefícios indevidos ou prejudicar a Companhia ou outra pessoa. Pode ser considerada uma 
irregularidade, mas também pode ser considerado crime. Ex: manipulação de informações 
financeiras, Corrupção privada e Suborno de fornecedores.  

Lavagem de Dinheiro: Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, sendo um ato de infração penal.  

Leis Anticorrupção: Normativos de prevenção e combate a propinas, Suborno ou quaisquer 
outros atos de Corrupção aos quais a Companhia está sujeita no desenvolvimento de suas 
atividades. O objetivo da presente Política é abranger os parâmetros definidos nas legislações 
nacionais, bem como elementos importantes das principais legislações internacionais que 
podem ser aplicáveis às nossas atividades, incluindo, mas não se limitando à Lei Americana e 
à Lei Britânica.  
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Lei Anticorrupção Brasileira: Aplica-se a atos de Corrupção ou Suborno envolvendo Agente 
Público ou quaisquer pessoas relacionadas. Pode responsabilizar controladoras, controladas 
e consorciadas de pessoas jurídicas. As penalidades à Companhia vão de pagamento de 
multas severas até a suspensão compulsória das atividades da Companhia. Prevê 
responsabilização dos indivíduos envolvidos nos atos ilícitos. 

Lei Americana, Foreign Corrupt Practice Act (“FCPA”): Aplicável a todos os cidadãos 
americanos, empresas americanas ou que realizam negócios em território americano, como 
por exemplo abertura de filiais e escritórios de representação. Pode ser aplicável também a 
negócios estrangeiros, desde que parte deles seja realizado em território americano (reuniões, 
compensações bancárias, e-mails, dentre outros). Estabelece sanções cíveis, administrativas 
e penais no combate à Corrupção.  

Lei Britânica, United Kingdom Bribery Act (“UKBA”): Aplicável a todos os negócios realizados 
com empresas de origem britânica, envolvendo funcionários públicos ou privados. No âmbito 
das diretrizes e penalidades, acrescenta, em relação à FCPA, o conceito “Failure to Prevent”, 
segundo o qual a Companhia assume a responsabilidade pelos seus atos e de seus 
representantes, independentemente da existência de um Programa de Compliance efetivo. 

Linha Ética: Canal da CESP para o registro de relatos por parte de agentes internos ou 
externos à Companhia, possibilitando a tratativa de situações que estejam em desacordo com 
o Código de Ética da Companhia e as legislações brasileiras vigentes.  

Pessoa Politicamente Exposta (PPE): Agentes Públicos que desempenham ou tenham 
desempenhado nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou no exterior, funções públicas 
relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu 
relacionamento próximo, incluindo seus prestadores de serviços regulares. Este conceito 
abrange chefes de governo, ministros e assessores diretos, políticos, magistrados, promotores 
de justiça, procuradores/ defensores públicos e militares de alta patente ou alto nível decisório, 
bem como dirigentes de empresas públicas, sociedades de economia mista ou dirigentes de 
partidos políticos. 

Programa de Compliance: Consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, com o principal objetivo de promover uma cultura ética, transparente e de 
conformidade com as normas internas e externas. Com seus pilares e instrumentos, estimula 
a sustentação e avaliação contínua das práticas de integridade da Companhia, incentivando a 
denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de medidas disciplinares cabíveis. 

Representante da Companhia: acionistas, conselheiros, administradores, empregados da 
CESP ou suas controladas, incluindo associados de operações conjuntas ou joint ventures, 
além de Terceiros nomeados pela Companhia para a tratativa de negócios de seu interesse, 
a exemplo de despachantes, procuradores, advogados e demais prestadores de serviço. 

Representante ou Agente Público: são aqueles que exercem, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, ou exerceram nos últimos 5 (cinco) anos:  
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a) Por eleição, nomeação, designação, contratação, concurso ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da Administração 
Pública direta e indireta, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, seja da União, dos 
Estados, dos Municípios, dos Distritos, incluindo, mas não se limitando a juízes, promotores, 
procuradores ou defensores, árbitros, membros de tribunais administrativos, secretários 
judiciais, assessores, especialistas, assistentes administrativos/jurisdicionais, testemunhas, 
tradutores, intérpretes ou servidores similares, fiscais, militares, policiais e bombeiros. 

b) Funções em governos ou representações diplomáticas estrangeiras e organizações 
públicas internacionais, tais como, mas não se limitando a chefes de estado ou de governo, 
políticos e ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores, dentre outros listados 
na Resolução nº 29 do COAF, de 7 de dezembro de 2017. 

c) Partidos Políticos, empregado de partidos políticos, representantes políticos e 
candidatos para cargos públicos na última eleição (municipal, estadual, distrital e federal).   

d) Empregado ou servidor de (i) qualquer organização pública internacional (por exemplo, 
as Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, etc.); (ii) qualquer 
companhia ou entidade de propriedade do governo, controlada pelo governo ou empresas de 
economia mista, independentemente da participação e do nível de controle do governo sobre 
a empresa; (iii) qualquer departamento, agência ou instrumentalidade de qualquer governo, 
incluindo embaixadores, servidores ou empregados de departamentos/agências como 
alfândega, imigração, meio ambiente, minas, energia e outras agências reguladoras ou de 
qualquer organização internacional pública. 

e) Empregados nomeados, eleitos ou proclamados pela autoridade competente para 
desempenhar atividades ou funções em nome ou serviço do governo/ estado ou de seus 
órgãos ou entidades. 

f) Administradores e depositários nomeados por uma autoridade pública para guardar 
bens ou ativos (mesmo se pertencerem a particulares) no âmbito de um processo judicial ou 
administrativo. 

Suborno: Ato de prometer, oferecer, dar, autorizar, demandar ou receber pagamento ou 
transferência de qualquer coisa de valor ou vantagem, direta ou indiretamente, como forma de 
obter, reter ou influenciar os negócios ou assegurar vantagem indevida na condução das 
atividades econômicas. 

Terceiro: qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente do tipo societário, que possui 
relacionamento comercial com a CESP ou que tratem de seus assuntos empresariais, 
incluindo, sem se limitar a: representantes, agentes, consultores, distribuidores, revendedores, 
corretores, despachantes alfandegários, prestadoras de serviços e subcontratados. 

Tráfico de Influência: uso de Terceiros com o objetivo de influenciar atos de um Representante 
ou Agente Público, no exercício de suas funções. 



 
POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 
 
 

 
 

5. DIRETRIZES 

5.1. Diretrizes Gerais 

A Companhia declara ser veementemente contrária a atos ou práticas que corroborem com a 
Fraude e a Corrupção, sendo dever de todos os Representantes da Companhia e Terceiros 
conhecer e aplicar as diretrizes dessa Política, do Código de Ética e cumprir as leis e 
regulamentos aplicáveis ao tema, a fim de evitar violações e identificar possíveis situações 
irregulares de maneira oportuna e assertiva, para que possam ser tratadas tempestivamente 
e adequadamente.  

É proibido que qualquer Representante da Companhia ou Terceiro receba, prometa, ofereça 
ou efetue um pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer natureza ou valor, a um 
Representante ou Agente Público ou outra entidade, seja ela pública ou privada, que possa 
caracterizar ou efetivar a obtenção de vantagem indevida, incluindo, mas não limitado a: 

• Favorecimento à Companhia, de qualquer natureza, que possa infringir às leis ou 
regulamentos aplicáveis à Companhia; 

• Agilizar qualquer ação que dependa do órgão público (ex. obter licenças); 
• Facilitação de qualquer natureza, mesmo em países que são permitidos por lei; 

• Induzir a concessão de um contrato ou licença à Companhia; e 

• Obter tratamento fiscal que não estaria de outra forma disponível para a Companhia. 
Pagamentos lícitos a Representante ou Agente Público para reembolso de despesas ou taxas 
sobre bens e serviços são permitidos se: 

• Não são proibidos por leis e/ou regulamentos relevantes; 

• Atenderem a uma necessidade comercial e estão devidamente documentados por 
contrato e nota fiscal; e 

• Têm preços estabelecidos por leis e/ou regulamentos relevantes; caso contrário, eles 
devem ser precificados pelo valor justo de mercado, devidamente documentados e baseados 
em um contrato por escrito. 

Assim como determinado para a esfera pública, o relacionamento da CESP com agentes 
privados (pessoas físicas ou jurídicas) deve ocorrer de maneira íntegra, em todos os aspectos.  

A Companhia ressalta sua rigorosa proibição de Suborno de qualquer espécie também no 
setor privado, sendo expressamente vedada aos Representantes da Companhia a prática de 
Corrupção Ativa ou Passiva envolvendo dinheiro ou qualquer coisa de valor com pessoa física 
ou jurídica de direito privado. 

A Companhia não admite, no desenvolvimento de suas atividades, relações comerciais ou 
quaisquer práticas que visem à Lavagem de Dinheiro, à ocultação, dissimulação de origem, 
movimentação, transferência ou recebimento de propriedade de valores, bens móveis ou 
imóveis provenientes, direta ou indiretamente, de atos ilegais. 

Todos os Representantes da Companhia ou Terceiros que tenham conhecimento sobre 
qualquer conduta duvidosa ou que desrespeite as diretrizes dessa Política devem consultar a 
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área de Compliance da Companhia para esclarecimento de dúvidas ou para realizar um relato 
por meio da sua Linha Ética. 

É expressamente proibido oferecer, conceder ou aceitar de Representante ou Agente Público 
vantagens de qualquer natureza, monetária ou sem valor, que possam ser interpretados como 
ou tenham intuito de: 

a) Obter ganho para si ou para Terceiros, com implicações diretas ou indiretas nos 
interesses da Companhia; 

b) Influenciar em decisões que afetem os negócios da Companhia; e 

c) Obter informações confidenciais sobre negócios, leilões de comercialização de energia, 
licitações ou quaisquer atividades dos concorrentes da Companhia. 

A presente Política não exaure todas as situações possíveis, devendo o Representante da 
Companhia ou Terceiro utilizar as diretrizes nela definidas como balizador de suas decisões 
diárias, orientando a todos em relação a potenciais violações. 

Esta Política cancela e substitui todas as orientações anteriores sobre o assunto, verbais ou 
escritas e entra em vigor na data da sua publicação. 
 

5.2. Comprometimento com a Integridade 

O comprometimento com a integridade deve fazer parte da rotina diária de todos. É 
responsabilidade de cada Representante da Companhia ou Terceiro identificar se as pessoas 
com as quais mantêm relacionamento em nome da CESP são Agentes Públicos ou 
representantes de entidades da Administração Pública. A CESP prioriza a cultura de 
integridade em todos os seus níveis e estabelece comportamentos esperados dos seus 
empregados: 

• Cada um está incumbido de mapear as pessoas do seu relacionamento comercial e/ou 
pessoal e identificar os vínculos abordados nesta Política. 

• É incentivada a todos a discussão de situações de conflitos de interesses, bem como a 
denúncia de situações ilícitas em nome da Companhia. A Área de Compliance deve ser 
informada pela área responsável pela contratação das situações de Conflito de Interesses, 
mesmo que seja em potencial, a exemplo de vínculos com Agentes Públicos, fornecedores 
representativos, parceiros comerciais e concorrentes. 

• O processo seletivo da CESP, realizado tanto pelo DHO quanto pela área responsável 
pela contratação, deve conhecer o histórico profissional e parentesco dos candidatos a vagas 
de gestão. É importante ressaltar que a contratação de um ex-funcionário público ou de seus 
parentes pode caracterizar um favorecimento e, consequentemente, um Suborno. 

• Os empregados indicados a ocuparem funções de gestão (corpo diretivo e gerencial), 
somente devem ser indicados após a avaliação de histórico profissional e de parentesco com 
os responsáveis pela indicação, pela área de DHO e pela Diretoria responsável pela função. 
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• É obrigatória a leitura desta Política e do Código de Ética pelos empregados, acionistas, 
conselheiros, diretores, fornecedores, prestadores de serviço e demais terceiros que atuam e 
representam a Companhia e ainda a participação dos empregados nos treinamentos 
designados de ética e Compliance, promovidos pela Companhia. Quaisquer dúvidas devem 
ser direcionadas à área de Compliance, que retornará ao interessado de forma a contribuir 
com seu pleno entendimento. 

• Nenhum empregado ou Terceiro sofrerá consequências por recusar-se a se envolver 
em atos ilícitos, mesmo que sua atitude resulte em perda de oportunidades comerciais para a 
CESP. 

Em caso de dúvidas quanto à identificação de conflitos de interesses e a conduta nos seus 
relacionamentos, todos devem buscar a orientação da área de Compliance da Companhia.  

 

5.3. Brindes, Presentes, Hospitalidades e Entretenimento 

É vedado, direta ou indiretamente, receber, prometer, ofertar ou conceder brindes, presentes, 
hospitalidades e entretenimento de qualquer natureza a Representante ou Agente Público, 
seus familiares, qualquer PPE e Terceiros. 

É aceitável oferecer, conceder ou receber brindes institucionais, a título de cortesia e em 
ocasião de eventos especiais, de divulgação ou em datas comemorativas de natureza histórica 
ou cultural, desde que contenham o logotipo e/ou informações da entidade aplicável, a 
exemplo de calendários, chaveiros, pen drives e canetas. O valor do brinde ou presente não 
deve ultrapassar R$ 100 (cem reais) ou o equivalente em outras moedas. A concessão ou 
recebimento do brinde não deve ser recorrente e a sua aceitação ou oferecimento deve estar 
previsto na política, ou documento similar, da entidade ofertante ou destinatária. 

Caso algum brinde, presente, convite de entretenimento ou viagem envolvendo qualquer 
Representante ou Agente Público, PPE ou Terceiro tenha sido recebido sem tempo oportuno 
de recusa, não deve ser utilizado sob qualquer circunstância e deve ser imediatamente 
comunicado e direcionado à área de Compliance, para as devidas tratativas.  

Despesas relacionadas a viagens que envolvam Representante ou Agente Público, PPE ou 
Terceiros serão custeadas pela CESP somente se razoáveis, necessárias e consistentes com: 
(i) o exercício da função do trabalho, (ii) o objetivo comercial legítimo da viagem, e (iii) critérios 
e valores condizentes com a Norma Gerencial de Viagens da Companhia, a qual é aplicada 
aos seus empregados. 

Todos os convites de viagens devem ser enviados por escrito para o responsável ou chefe da 
entidade que emprega o Representante ou Agente Público ou por meio de outros canais 
oficiais e institucionais. 
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O convite não deve identificar um indivíduo ou indivíduos específicos e sim descrever, sempre 
que possível, o objetivo e critérios pelos quais o Representante ou Agente Público deve ser 
indicado para a viagem, evitando desta forma o direcionamento por parte da Companhia.  

As despesas de viagem, hospitalidades, brindes e presentes devem ser devidamente 
registradas nos livros e registros contábeis da Companhia. 

Qualquer apresentação de informação inconsistente, falsa ou enganosa, omissão ou 
negligência de informação pode acarretar ações disciplinares contra os Representantes da 
Companhia, seus empregados ou Terceiros envolvidos, inclusive sua rescisão contratual. 

Qualquer dúvida em relação ao recebimento e doação de brindes, a área de Compliance deve 
ser consultada. 

5.4. Doações, Patrocínios e Contribuições 

Doação é a entrega voluntária e gratuita de dinheiro, bens ou serviços para outra entidade 
pública ou privada, que recebe tais bens ou serviços sem qualquer tipo de pagamento ou 
compensação.  

Patrocínio é qualquer contribuição financeira, visando à publicidade da marca da CESP em 
ações ou eventos de outras entidades jurídicas ou pessoas físicas. 

Não é permitida a doação ou o patrocínio a partidos políticos, campanhas políticas, candidatos 
ou ocupantes de qualquer cargo público ou para qualquer iniciativa política, em nome da 
Companhia. 

A CESP respeita o direito do Representante da Companhia, especialmente de seu empregado, 
de se envolver em assuntos e ações de natureza política. Entretanto, tal participação deve 
ocorrer fora das dependências da CESP, fora do horário de trabalho, ter a finalidade pessoal 
e não associada à Companhia, sem qualquer utilização ou menção da CESP. 

Os beneficiários das contribuições, de qualquer natureza e valor devem ser submetidos a uma 
Due Diligence, a ser realizada obrigatoriamente pela área responsável pela contratação, com 
o fim de avaliar a existência de PPEs, bem como a sua integridade e a de seus sócios. 

5.5. Contratação de Terceiros e demais agentes privados 

Na contratação de produtos e serviços, a CESP deve observar, ainda no processo competitivo 
de fornecedores, evidências de boas práticas no cumprimento das Leis Anticorrupção, a 
exemplo de existência de código de ética e de políticas anticorrupção. Este deve ser um 
requisito diferencial na decisão do melhor fornecedor e que deve ser obrigatoriamente 
observado por todas as áreas contratantes.  



 
POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 
 
 

 
 

Todos os parceiros comerciais da Companhia devem estar cientes do Código de Ética da 
Companhia e desta Política, devendo formalizar o pleno conhecimento e comprometimento 
com as diretrizes definidas, nos termos dispostos abaixo. 

A CESP deve contratar terceiros que sejam éticos, honestos e qualificados, seguindo os 
procedimentos de Due Diligence e de aprovações conforme padrões e procedimentos internos 
anteriormente à contração desses Terceiros, bem como realizar o monitoramento contínuo da 
sua integridade durante a execução do contrato. 

Sem prejuízo do disposto na Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, 
ressalta-se que a Companhia não deve contratar Terceiros que (i) forem indicados ou 
recomendados por Representantes ou Agentes Públicos; (ii) possuam relação familiar direta, 
pessoal ou profissional próxima a um Representante ou Agente Público ou um parente de um 
Representante ou Agente Público (PPE); (iii) solicitem termos contratuais ou acordos de 
pagamento incomuns, como pagamento em dinheiro, pagamento na moeda de outro país ou 
pagamento a um terceiro que não o contratado; (iv) se recusem a assinar o contrato com as 
cláusulas anticorrupção e (v) determinem o pagamento de eventual comissão, tarifa ou taxa 
que seja excedente à compensação justa e razoável, considerando-se o trabalho realizado por 
esse Terceiro e o seu valor de mercado. 

Todos os contratos firmados entre a Companhia e os Terceiros devem conter uma cláusula 
específica referente ao cumprimento das normas anticorrupção. Ambos devem declarar ainda 
que receberam e aceitam as diretrizes dessa Política, cláusulas contratuais referentes a 
anticorrupção e Código de Ética da Companhia.  

A análise e aprovação do Terceiro deve ser realizada sempre que houver renovação ou 
alteração do contrato em curso e/ou caso seja de conhecimento da CESP de qualquer suspeita 
de irregularidade ou envolvimento em atos previstos nesta Política. 

 

5.6. Contratação de Empregados 

A área de DHO deverá garantir que os empregados em nível de gestão e decisão ou que 
atuam em áreas críticas, conforme mapeamento da Área de Compliance, devem ser 
submetidos a um procedimento de diligência prévia, a fim de verificar se eles possuem relação 
de parentesco com Representantes ou Agentes Públicos. Caso existam dúvidas quanto ao 
conflito de interesses, a Área de Compliance deve ser consultada. 

A Companhia não aceita em hipótese alguma a prática do Tráfico de Influência, devendo a 
atuação de seus Representantes ser pautada na ética e no cumprimento da lei. O mesmo 
princípio de ética e conformidade deve se aplicar aos empregados da Companhia que tenham 
relação de parentesco com Agentes Públicos que detenham qualquer poder decisório. 
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5.7. Fusões e Aquisições 

A Companhia deve adotar procedimentos de Due Diligence previamente à consumação de 
fusões e aquisições de ativos ou sociedades, formalização de joint ventures ou quaisquer 
parcerias que resultem na modificação da participação acionária e societária da CESP, com o 
objetivo de analisar o envolvimento da outra parte em atos de Corrupção ou quaisquer outras 
violações legais. 

As operações de fusão, aquisição, joint venture ou qualquer outro negócio que resulte em 
vínculo societário por parte da CESP, devem ser previamente analisadas e aprovadas pelo 
Conselho de Administração da CESP e pelos demais órgãos da Companhia, conforme 
previsão legal ou estatutária. 

5.8. Compra e Venda de Energia 

Conforme disposto na Política de Comercialização de Energia, toda operação de compra e 
venda de energia deve ser submetida ao processo formal de aprovação de cotação de preços 
apresentadas por agentes de mercado ou realizada por processo de licitação, a fim de garantir 
que a negociação ocorra em condições adequadas de mercado e de transparência para 
Companhia. 

Os Representantes da Companhia devem agir de modo transparente e honesto em relação a 
todos e quaisquer processos ou procedimentos que envolvam licitações ou contratações com 
a Administração Pública, sendo terminantemente proibidas as ações que possam ser 
caracterizadas como Fraude em concorrência pública ou manipulação de editais de 
concorrência.  

Os Representantes da Companhia e Terceiros podem contatar os Representantes Públicos 
responsáveis pela licitação, no decorrer do seu processo, somente para esclarecer dúvidas 
técnicas quanto às regras e documentos que devem ser apresentados. Tais contatos devem 
ser formalizados por escrito, seja por carta, e-mail ou qualquer outro meio digital. 

Todas as decisões tomadas no decorrer dos procedimentos licitatórios devem ter como 
fundamento único e exclusivo os rígidos padrões técnicos, econômicos e jurídicos, e não 
devem, em nenhuma circunstância, se valer do uso indevido de qualquer influência sobre a 
autoridade do governo ou sobre concorrentes. 

5.9. Pagamentos de Facilitação 

A Companhia não tolera que seus Representantes ofereçam pagamentos de facilitação ou 
taxas de urgência. É reconhecido que, em alguns países, os pagamentos de facilitação são 
permitidos por lei. Entretanto, é sugerida a não utilização deste recurso, devendo a exceção 
ser aprovada por escrito pelo CFO (Chief Financial Officer)/Diretor Financeiro da Companhia. 
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5.10. Integridade das Informações Contábeis e Financeiras 

Os registros financeiros e contábeis da CESP devem ser realizados de forma íntegra e precisa, 
ser transparentes, fidedignos e suportados por documentações e informações detalhadas.  

Despesas incorridas por Representantes da Companhia ou Terceiros devem ser comprovadas 
com descrições detalhadas, a exemplo de natureza da despesa, motivo e pessoas envolvidas. 
É fundamental que estejam comprovadas por documentos fiscais originais.  

É terminantemente proibido o registro de informações falsas, incompletas ou não coerentes 
com o documento original, bem como é proibida a aceitação consciente de documentos falsos.  

A Companhia deverá manter uma estrutura que possibilita a execução de auditorias, 
monitoramento de controles internos e de conformidade, de forma a auxiliá-la no cumprimento 
dessa Política. 

5.11. Linha Ética 

A Linha Ética está apta a garantir a confidencialidade das informações reportadas, bem como 
o anonimato das pessoas que a utilizarem, sendo um meio seguro de reporte ao Comitê de 
Conduta das violações desta Política. 

Qualquer pessoa que souber ou suspeitar de casos não previstos ou ocorrência real ou 
iminente de alguma violação às diretrizes dessa Política deve relatar o caso através da Linha 
Ética. Denúncias de Fraude, apropriação indébita e/ou Suborno em atos comerciais ou 
negociações que envolvam quaisquer pessoas que fazem parte ou possuem relacionamento 
com a Companhia, devem ser acompanhadas, preferencialmente, por fatos e dados concretos. 

É intolerável e expressamente proibido qualquer ato de retaliação contra quem comunicar de 
boa-fé, suspeitas de violações da lei, do Código de Ética ou Políticas da Companhia. 

A Linha Ética está disponível nos canais de comunicação da Companhia, inclusive na sua 
Intranet e em seu website. 

5.12. Treinamentos e Orientações 

A Companhia incentiva a conscientização das suas diretrizes de ética, Compliance e 
Anticorrupção, podendo se utilizar de comunicados, treinamentos, painéis de discussão e de 
eventos. Todas os Representantes da Companhia e Terceiros devem participar de 
treinamentos e eventos de Compliance, quando convocados. 
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6. RESPONSABILIDADES 

6.1. Gestores (Diretores, Gerentes Gerais, Gerentes e Coordenadores): 

a) Orientar suas equipes quanto à cultura de integridade na Companhia, incluindo a 
obrigatoriedade no cumprimento das diretrizes dessa Política. 
b) Monitorar, mediante controles internos e análise de riscos, o cumprimento de leis, 
regulamentos, Código de Ética e Documentos Normativos da Companhia, pelos empregados 
e Terceiros sob sua gestão. 
c) Reportar obrigatoriamente, caso presencie ou saiba de qualquer situação de risco ou 
suspeita de Corrupção, Fraude, violação ao Código de Ética e demais políticas ou normas 
internas. Realizar o reporte para a Linha Ética, independentemente do cargo ou situação de 
quem a tenha praticado. 
d) Colaborar com investigações internas ou de órgãos fiscalizadores, sempre sob o 
assessoramento da área de Compliance e demais áreas envolvidas no caso. 
e) Incentivar que os membros de suas equipes participem ativamente de todos os 
treinamentos relacionados ao Código de Ética e demais temas de Compliance, dentro do prazo 
definido.  

6.2. Gerência de Auditoria Interna e RCC 

a) Coordenar, implementar e atualizar um Programa de Compliance da Companhia, bem 
como monitorar o seu cumprimento, de acordo com a legislação aplicável e com as 
características e riscos inerentes às atividades da CESP, garantindo o seu constante 
aprimoramento e efetividade. 
b) Mapear os riscos de Compliance, de forma a estabelecer mecanismos que permitam 
prevenir e detectar, com auxílio das demais áreas da Companhia, eventuais práticas de 
Corrupção, Fraude, Lavagem de Dinheiro, violações ao Código de Ética ou aos demais 
normativos internos e externos. 
c) Orientar Representantes da Companhia e Terceiros em relação a Conflitos de 
Interesses, aos valores éticos, diretrizes anticorrupção e o comportamento esperado de todos, 
por meio de treinamentos periódicos, comunicação interna e esclarecimento de dúvidas. 
d) Estabelecer, manter acessível e divulgar o canal de Linha Ética para recebimento de 
relatos, detecção de irregularidades na Companhia, além de garantir o anonimato, a 
imparcialidade nas apurações e a proteção contra retaliações ao denunciante de boa-fé. 
e) Revisar processos que apresentam risco materializado de Compliance, visando à 
melhoria contínua dos controles que mitigam a exposição às não conformidades ou Fraudes 
detectadas. 
f) Realizar, por meio da Área de Auditoria Interna, inspeções periódicas sobre o Programa 
de Compliance, além das informações financeiras e contábeis da Companhia. 

6.3. Gerência Geral Jurídica 

a) Elaborar e estabelecer, em conjunto com a área de Compliance, cláusulas-padrão de 
anticorrupção a serem incluídas em todo e qualquer contrato a ser celebrado pela Companhia, 
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independentemente de valor, incluindo, mas não se limitando, aos contratos que envolvam 
operações de reorganização societária e joint ventures. 
b) Contribuir com análises sobre as violações aos normativos internos e externos, 
auxiliando na tomada de decisão sobre os riscos materializados. 

6.4. Gerência de DHO (Desenvolvimento Humano Organizacional) 

a) Realizar verificação dos empregados ou prestadores de serviço (Terceiros) da 
Companhia sobre seu vínculo com PPEs. O resultado da análise deve contar com 
recomendações a serem entregues ao gestor da área, o qual deverá adotar medida pertinente, 
em conformidade com as diretrizes de Compliance. 

6.5. Representantes da Companhia 

a) Manter vigilância quanto à prática de atos ilícitos, em particular à Corrupção e Lavagem 
de Dinheiro. É responsabilidade de cada um conhecer e agir de acordo com as normas legais 
e as restrições aplicáveis às funções que lhes competem. 
b) Colaborar com as investigações internas ou de órgãos fiscalizadores externos, sempre 
sob o assessoramento da área de Compliance. 
c) Reportar obrigatoriamente, caso presencie ou saiba de qualquer situação de risco ou 
suspeita de Corrupção, Fraude ou outra violação ao Código de Ética e demais políticas 
internas. 
d) Participar ativamente dos treinamentos relacionados ao Código de Ética e ao Programa 
de Compliance, dentro do prazo definido, servindo de exemplo aos colegas e liderados.  

6.6. Comitê de Conduta 

a) Analisar as denúncias recebidas pela Linha Ética, determinar a adoção das medidas 
necessárias e garantir aplicabilidade das medidas disciplinares determinadas. 
b) Tomar decisões administrativas em relação às denúncias recebidas, observado o 
disposto no item “d” abaixo. 
c) Assegurar a existência e manutenção da Linha Ética como um canal de comunicação 
permanente, com gestão direta pelo Comitê de Conduta. 
d) Encaminhar os relatos que envolvam membros da diretoria e/ou do Comitê de Conduta 
ao Conselho de Administração, garantindo a independência no processo.  
e) Garantir que o membro do Comitê de Conduta que eventualmente seja objeto de 
denúncia não tenha acesso ao relato e não participe da reunião do Comitê de Conduta que 
venha a deliberar sobre o caso. 

6.7. Conselho de Administração 

a) Aprovar e revisar a Política Anticorrupção e o Código de Ética. 
b) Aprovar os parâmetros da estruturação da Linha Ética. 
c) Supervisionar e dar as diretrizes gerais acerca dos sistemas de gestão de riscos e de 
controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos riscos relacionados à 
ocorrência de corrupção e fraude. 
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7. IMPACTOS DECORRENTES DA NÃO OBSERVÂNCIA DESTA POLÍTICA 

O não cumprimento dessa Política pode resultar em multas graves, penalidades civis, 
administrativas e criminais, além de prejudicar gravemente a reputação da Companhia. 
Representantes da Companhia ou Terceiros envolvidos em violações podem sofrer medidas 
disciplinares, incluindo a rescisão de contrato de trabalho. Os parceiros comerciais que não 
cumprirem com os requerimentos desta política sofrerão a extinção sumária de qualquer 
relação comercial, sem prejuízo das medidas administrativas e jurídicas necessárias à 
reparação da violação cometida. 

 

8. APROVAÇÃO E VIGÊNCIA 

Essa Política deve ser aprovada em Reunião do Conselho de Administração e tem vigência 
indeterminada, podendo ser modificada a qualquer tempo, desde que aprovada pelo Conselho 
de Administração. 

*-*-* 

Política aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de outubro de 
2019 

 

 


