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Foi em um contexto legislativo que ressaltou a importância dos preceitos voltados 

à prevenção e combate dos atos de corrupção e fraude no mercado empresarial 

que surgiu a Diretoria de Governança,  Risco e Compliance da Copel - DRC. 

Criada com o propósito de estimular a adoção dos princípios básicos de 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, a 

DRC tem desenvolvido ações para inser ção das melhores práticas de governança 

corporativa no desempenho das atividades e dos negócios da Companhia.  Com isso 

pretendemos dar cumprimento aos ditames da Lei das Estatais  e da Lei 

Anticorrupção, propiciando o aprimoramento da governança corporativa  na 

Companhia.  

Acreditamos que as companhias que adotam Programas de Integridade  efetivos  

tornam-se agentes positivos para a transformação da sociedade.  

Assim, apresentamos nosso Programa de Integridade.   

 

Vicente Loiácono Neto, Diretor de Governança,  Ris co e Compliance  
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Apresentação 
 

A Copel, alinhada às diretrizes do Pacto Global da Organização das Nações Unidas - ONU, 

à Lei Anticorrupção e à Lei nº 13.303/2016, busca continuamente a excelência em suas 

atividades e a promoção de ambiente corporativo íntegro, ético e transparente. 

Para tanto, tem desenvolvido ações para inserção de melhores práticas de governança 

corporativa no desempenho de suas atividades e na condução de seus negócios, adotando 

medidas contínuas de prevenção, detecção e correção de possíveis atos de fraude e 

corrupção. 

Nesse contexto legislativo que destaca a importância da prevenção e do combate de atos 

de corrupção e fraude no mercado empresarial, apresentamos nosso Programa de 

Integridade, que é destinado à sociedade, aos nossos empregados, diretores, conselheiros, 

membros de comitês, clientes, fornecedores, poder público, empresas prestadoras de 

serviços, investidores, parceiros e demais partes interessadas. 

Salientamos que o combate à fraude e à corrupção depende do esforço conjunto e contínuo 

de todos. 
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1. APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA 

A Companhia Paranaense de Energia - Copel foi constituída em 26.10.1954 e é hoje a 
maior empresa do Paraná, com controle acionário deste Estado. Abriu seu capital ao 
mercado de ações em abril de 1994 na BM&FBovespa (atualmente Brasil Bolsa Balcão - 
B3) e tornou-se, em julho de 1997, a primeira empresa do setor elétrico brasileiro listada na 
Bolsa de Valores de Nova Iorque. Sua marca também está presente, desde junho de 2002, 
na União Europeia, mediante ingresso da Companhia no Latibex, o braço latino-americano 
da Bolsa de Valores de Madri. A partir de 07.05.2008, as ações da Copel passaram a 
integrar oficialmente o Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBovespa. 

A Copel e suas controladas têm como principais atividades, regulamentadas pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica - Aneel: pesquisar, estudar, planejar, construir e explorar a 
produção, transformação, transporte, distribuição e comercialização de energia, em 
qualquer de suas formas, principalmente a elétrica.  Adicionalmente, a Copel foi a primeira 
empresa do setor elétrico brasileiro a obter licença da Agência Nacional de 
Telecomunicações - Anatel para oferecer serviços nesse concorrido mercado. Além disso, a 
Companhia tem participação em consórcios, empresas privadas e de economia mista, com 
o objetivo de desenvolver atividades, principalmente, nas áreas de energia, 
telecomunicações e gás natural. 

1.2. VALORES DA COPEL 

Os Valores da Companhia consistem em conjunto de crenças e pressupostos que balizam a 
gestão estratégica, organizacional e de pessoas, orientando todas as ações e decisões 
internas e externas da Companhia e de seus membros. 

Aplicam-se a todas as operações da Copel e a todas as pessoas que exercem atividades 
em nome dela e de suas subsidiárias integrais e controladas: empregados (independente da 
sua função ou posição hierárquica), administradores (membros do Conselho de 
Administração e Diretoria Executiva), membros do Conselho Fiscal, estagiários, prestadores 
de serviços e contratados. 

São valores da Companhia: 

 Ética: resultado de pacto coletivo que define comportamentos individuais alinhados 
a um objetivo comum; 

 Respeito às pessoas: consideração com o próximo; 

 Dedicação: capacidade de se envolver de forma intensa e completa no trabalho, 
contribuindo para a realização dos objetivos da organização; 

 Transparência: prestação de contas das decisões e realizações da empresa para 
informar seus aspectos positivos ou negativos a todas as partes interessadas; 

 Segurança e Saúde: ambiente de trabalho saudável em que trabalhadores e 
gestores colaboram para processo de melhoria contínua da proteção e promoção 
da segurança, saúde e bem-estar de todos; 

 Responsabilidade: condução da vida da empresa de maneira sustentável, 
respeitando os direitos de todas as partes interessadas, inclusive das futuras 
gerações, e o compromisso com a sustentação de todas as formas de vida; e  

 Inovação: aplicação de ideias em processos, produtos ou serviços, de forma a 
melhorar algo existente ou construir algo diferente e melhor. 
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1.3. LEGISLAÇÕES ANTICORRUPÇÃO E COMPROMISSOS  

No desenvolvimento de todas as suas atividades, a Companhia está sujeita às leis 
nacionais e internacionais a seguir, que visam o combate à corrupção e outros ilícitos, entre 
outras: 

 Lei Federal nº 12.846, de 1º .08.2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a 
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública, nacional ou estrangeira; 

 Decreto  Federal nº 8.420, de 18.03.2015, que regulamenta a Lei Anticorrupção e dispõe 
sobre o Programa de Integridade; 

 Lei Federal nº 9.613, de 03.03.1998, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou 
ocultação de bens, direitos e valores; 

 Lei Federal nº 12.683, de 09.07.2012, que alterou a Lei nº 9.613, de 03.03.1988, para 
tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de “lavagem” de dinheiro; 

 Decreto-Lei Federal nº 2.848, de 07.12.1940 (Código Penal Brasileiro), onde encontram-
se tipificados, nos artigos 317 e 333, os crimes de corrupção passiva e ativa; 

 Lei Federal nº 8.429, de 02.06.1992 (Lei da Improbidade), que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional; 

 Lei Federal nº 13.303/2016, de 30.06. 2016 (Lei das Estatais), que dispõe sobre o estatuto 
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias; 

 Decreto Estadual 6.263/2017 de 20.02.2017, que estabelece normas de governança 
corporativa aplicáveis às empresas estatais, a fim de regulamentar a aplicação da Lei 
Federal 13.303/2016 no âmbito do estado do Paraná. 

 Lei Complementar Estadual nº 113, de 15.12.2005 (Lei Orgânica do TCE), que dispõe 
sobre normas gerais para organização e funcionamento do Tribunal de Contas de Estado 
do Paraná; 

 Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA), lei federal dos Estados Unidos da América 
(EUA) de combate à corrupção; 

 Lei Sarbanes-Oxley (SOX), de 30.07.2002, lei federal dos Estados Unidos da América 
(EUA), que estabelece regras para governança corporativa relativas a divulgação e 
emissão de relatórios financeiros. 

Adicionalmente, a Companhia é signatária do Pacto Global da ONU, referencial ético 
mundial a ser seguido ao longo do caminho rumo à Responsabilidade Social Plena, que tem 
o combate à corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno, como um 
de seus princípios. 

Reafirmando seu compromisso com a transparência e o combate à corrupção, visando 
promover a sustentabilidade, a conduta ética e as melhores práticas de governança 
corporativa, a Copel também aderiu, em 2014, à Chamada à Ação para os Governos no 
Combate à Corrupção. 
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2. PROGRAMA DE INTEGRIDADE  

2.1 CONCEITO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

De acordo com o art. 41 do Decreto nº 8.420, de 18.03.2015: 

Programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no 
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva 
de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de 
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos 
praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 

O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado 
de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada 
pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante 
aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua 
efetividade 

De acordo com o ‘Manual para Implementação de Programas de Integridade - orientações 
para o setor público’, publicado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 
União - CGU1: 

Um programa de integridade é o conjunto de medidas e ações 
institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e 
remediação de fraudes e de corrupção. 

O Programa de Integridade da Copel tem como foco específico medidas anticorrupção 
adotadas para prevenção, detecção e remediação de atos lesivos à Companhia, que 
envolvam, por exemplo, a ocorrência de suborno, propina, conflito de interesses, fraudes 
em processos de licitação, e pagamentos, entre outros. 

2.2 FINALIDADE DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

A gestão da integridade é componente fundamental da boa governança corporativa, 
atribuindo confiabilidade e conformidade às atividades desenvolvidas na Companhia, com a 
finalidade de dar visibilidade ao tema e às medidas propostas para promovê-lo. 

O Programa permite a utilização de vários instrumentos de gestão e controle, que passam a 
ser vistos em conjunto, possibilitando abordagem e utilização sistêmica interdependente2, 
com o objetivo de reforçar a prevenção, detecção e correção de atos de fraude e de 
corrupção, por meio da gestão integrada e do aperfeiçoamento de ações e controles da 
nossa estrutura de governança. 

Além disso, é instrumento de apoio ao gestor, auxiliando na tomada de decisões com maior 
segurança, visando afastar conflitos de interesses e ameaças à integridade da empresa, 
melhorando a conformidade das deliberações. 

Com enfoque preventivo e detectivo, visa à diminuição dos riscos de corrupção na 
organização e, em caso de eventual desvio ou quebra de integridade, o Programa atua de 
maneira a identificar, responsabilizar e corrigir tal falha de maneira célere e eficaz. 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/manual_profip.pdf 

2
 Baseado no documento disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-

integridade/arquivos/manual_profip.pdf 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.420-2015?OpenDocument
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A existência e efetividade do Programa de Integridade também podem ser reconhecidas 
como fatores atenuantes de severas sanções com as quais a Companhia teria que arcar, na 
hipótese de responsabilização pela prática de atos lesivos, conforme prevê o art. 7º, VIII, da 
Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção. 

2.3 PILARES DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

São cinco os pilares que norteiam o desenvolvimento e implementação do Programa de 
Integridade da Companhia, conforme estrutura publicada pela Controladoria Geral da União 
- CGU3:  

1º. Comprometimento e apoio da alta direção; 

2º. Instância responsável pelo plano de integridade; 

3º. Análise de perfil e riscos; 

4º. Estruturação das regras e instrumentos; e 

5º. Estratégias de monitoramento contínuo.  

2.4 RESPONSABILIDADES E MONITORAMENTO DO PROGRAMA 

O Programa de Integridade é coordenado pela Diretoria de Governança, Risco e 
Compliance, monitorado pela Auditoria Interna e Externa, e submetido ao Comitê de 
Auditoria Estatutário da Copel. 

Para realização do monitoramento contínuo do Programa, há constante avaliação das 
ações e medidas adotadas, buscando identificar novos riscos, áreas ou processos em que 
possa ocorrer quebra de integridade, bem como redefinição de priorização dos riscos já 
identificados para, conforme o caso, implementar novas ações mitigadoras. 

2.5. CÓDIGO DE CONDUTA 

Criado em 2003, o código é revisado periodicamente, passando também por consulta 
pública a cada quatro anos.  

O Código de Conduta incorpora os valores da Copel, os princípios do Pacto Global da ONU 
e de Governança Corporativa e apresenta conjunto de condutas referentes aos temas de 
integridade, conformidade, transparência, segurança e saúde, responsabilidade social e 
ambiental, respeito e relacionamento com os diversos segmentos do meio em que a 
Companhia atua.  

É o instrumento orientador dos atos de todas as pessoas que exercem atividades em nome 
da Companhia e todas as suas participações societárias, estabelecendo parâmetros de 
conduta para empregados, membros da diretoria, dos Conselhos e dos Comitês, 
estagiários, fornecedores, prestadores de serviços e contratados. 

É amplamente divulgado entre empregados, colaboradores, diretores e conselheiros, além 
de ser prescrito no manual entregue a todos os fornecedores da Copel. 

Destaca-se que o descumprimento dos princípios e compromissos expressos no Código de 
Conduta sujeita o indivíduo às penalidades previstas em norma de disciplina funcional. 

                                                           
3
 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-

diretrizes-para-empresas-privadas.pdf 
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O Código de Conduta está disponível a todas as partes interessadas no site da empresa. 

2.5.1 FAQ SOBRE O CÓDIGO DE CONDUTA 

Algumas dúvidas frequentes sobre dilemas éticos em condutas cotidianas podem ainda ser 
consultadas através do FAQ disponibilizado no Portal de Integridade Corporativa e também  
na extensão do Código de Conduta. 

2.6. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (DISCIPLINA FUNCIONAL) 

Em caso de violação de regras internas, desvio de conduta, fraude ou corrupção, a Copel e 
suas Subsidiárias Integrais possuem normas que definem critérios para aplicação de 
medidas disciplinares (advertência, suspensão ou rescisão do contrato de trabalho) e 

instauração de procedimento administrativo sumário, quando cabível. 

2.7. CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Com o objetivo de receber opiniões, críticas, reclamações, denúncias e consultas, a Copel 
disponibiliza canais de comunicação que, além de contribuir para o combate a fraudes e 
corrupção, também ampliam o relacionamento da organização com as partes interessadas. 

A Companhia incentiva empregados e demais partes interessadas a registrar qualquer 
situação que indique violação de princípios éticos, políticas, normas, leis e regulamentos ou 
outras condutas impróprias. 

2.7.1. CANAL DE DENUNCIA 

Com o objetivo de aprimorar o processo de Governança e de Integridade Corporativa, a 
Copel disponibiliza um Canal de Denúncias independente que permite que denúncias sejam 
encaminhadas:  

pelo site: https://www.conformidade.com.br/CanalCopel/ ou; 

pelo telefone: 0800 643 5665. 

Todas as denúncias são tratadas de forma sigilosa, o que garante o anonimato, 
confidencialidade e a proteção do manifestante. 

A Copel incentiva a realização de denúncias, por meio do canal, que apresentem fatos, 
dados ou situações que representem fraudes, corrupção, descumprimento de leis, normas 
ou do Código de Conduta e demais ilícitos ou irregularidades que envolvam finanças, 
auditoria ou contabilidade. 

Este Canal está disponível para todas as empresas do grupo Copel, incluindo suas 
controladas, controladas em conjunto, coligadas e outras participações societárias. 

2.7.2 CANAIS DE OUVIDORIA 

De forma complementar ao Canal de Comunicação Confidencial, a Copel também 
disponibiliza outros dois canais de Ouvidoria, abertos aos públicos interno e externo, 
estando disponíveis em dias úteis, das 8h às 18h, com ligação gratuita:  

A Ouvidoria da Copel Distribuição destina-se ao recebimento de denúncias e comunicações 
relativas à prestação de serviço de distribuição de energia elétrica. Está disponível pelo 
telefone 0800 647 0606 ou pelo e-mail ouvidoria@copel.com. Também recebe reclamações 

http://www.copel.com/hpcopel/acopel/sitearquivos.nsf/arquivos/conduta_port/$FILE/codigo_conduta.pdf
https://www.conformidade.com.br/CanalCopel/
mailto:ouvidoria@copel.com
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pessoalmente na Rua Professor Brasilio Ovídio da Costa nº 1703, Santa Quitéria, CEP 
80310-130, Curitiba - PR, ou por meio de correspondência enviada a esse endereço. 

A Ouvidoria da Copel Telecomunicações destina-se ao recebimento de denúncias e 
comunicações relativas à prestação de serviço de telecomunicações e internet. Está 
disponível pelo telefone 0800 649 3949 e pelo e-mail ouvidoriatelecom@copel.com. 
Também recebe reclamações pessoalmente na Rua Emiliano Perneta nº 756, Centro, CEP 
80420-080, Curitiba - PR, ou por meio de correspondência enviada a esse endereço.  

2.7.3. CONSELHO DE ORIENTAÇÃO ÉTICA 

O Conselho de Orientação Ética - COE é colegiado que tem por finalidade zelar para que o 
posicionamento ético e moral da Copel e de suas Subsidiárias Integrais se mantenham em 
níveis elevados. 

O COE é responsável por apreciar e emitir orientações em processos relacionados à 
conduta ética na Companhia, contribuindo para que a atuação da Copel seja 
permanentemente íntegra no desenvolvimento de seus negócios. 

O Conselho de Orientação Ética possui canal de comunicação direto para o recebimento de 
questionamentos e solicitações de orientações relacionados à conduta ética na Companhia, 
por meio do e-mail conselho.etica@copel.com. 

2.7.4. COMISSÃO DE ANÁLISE DE DENÚNCIAS DE ASSÉDIO MORAL 

A Comissão de Análise de Denúncias de Assédio Moral - Cadam possui a atribuição de 
analisar as denúncias de assédio moral na Copel e suas Subsidiárias Integrais, bem como 
de orientar os empregados em relação à prevenção do assédio moral, em consonância com 
a responsabilidade social e as melhores práticas de governança corporativa. 

A Cadam é formada por membros eleitos pelos empregados, por indicados pela Copel e por 
pessoa da sociedade civil que coordena o colegiado, visando prestar atendimento a todo 
empregado vítima de assédio moral em seu ambiente de trabalho. As informações são 
confidenciais e tanto o denunciante como o denunciado têm garantia de preservação de 
identidade.  

Os membros da comissão analisam, em reuniões mensais, as denúncias de assédio moral. 
Após esclarecimento da situação com denunciante e denunciado, é apresentado, em até 60 
dias, relato aos demais membros da comissão, que tem prazo de 30 dias para emitir 
recomendações e definir providências a serem tomadas.  

A Cadam possui canal de comunicação direto para recebimento de questionamentos e 
denúncias relacionadas a assédio moral, por meio do e-mail cadam@copel.com.  

2.8. PRONTA INTERRUPÇÃO DE IRREGULARIDADES OU INFRAÇÕES  

Para  garantir  a  interrupção  de  irregularidades  ou  infrações,  ao  firmar contratos,  a 
Copel e todas as suas participações societárias utilizam cláusulas padrão em suas minutas 
de contrato visando a aplicação de instrumentos que garantam a pronta interrupção e 
tempestiva remediação dos danos gerados. 

Quando evidenciada a responsabilidade de empregado(s), serão observados os 
procedimentos previstos na NAC 040301 – Disciplina Funcional e a aplicação de sanções 

mailto:ouvidoriatelecom@copel.com
mailto:conselho.etica@copel.com


                

 

12/18 

disciplinares recomendadas pela Comissão Administrativa Disciplinar. A aplicação de 
sanções de que trata a NAC 040301 não exclui eventuais medidas judiciais cabíveis. 

2.9. PORTAL DE COMPLIANCE 

A Copel disponibiliza em sua homepage o Portal de Compliance, canal que apresenta ao 
público os meios disponíveis para denunciar atos de corrupção e fraude, entre outras 
irregularidades. Com as práticas de Compliance, eventuais desvios em relação à política 
interna da empresa podem ser identificados e até mesmo evitados. 

2.10. PORTAL DE TRANSPARÊNCIA 

O Portal da Transparência4, criado em junho de 2014, tem como finalidade facilitar o acesso 
às informações sobre a Companhia Paranaense de Energia - Copel, conforme determinam 
a Lei Federal n° 12.527/2011, o Decreto Federal nº 7.724/2012, a Lei Estadual nº 
16.595/2010 e o Decreto Estadual nº 10.285/2014. 

No Portal, são apresentadas informações relativas a licitações e contratos, receitas e 
despesas, programas socioambientais, projetos e obras, empregados, contratações, 
demissões e concursos, de caráter institucional, de estrutura, da administração, regimentos, 
entre outras, bem como links direcionando para a página do Portal da Transparência do 
Governo do Estado do Paraná e das empresas controladas e coligadas. 

2.11. GERENCIAMENTO DE RISCOS DE FRAUDE E DE CORRUPÇÃO 

O gerenciamento de riscos é realizado no âmbito corporativo e desdobrado nas unidades 
organizacionais. 

Os principais riscos corporativos são identificados a partir dos referenciais estratégicos e 
dos ambientes interno e externo, inclusos no ciclo do planejamento estratégico. São 
avaliados os possíveis impactos nas perspectivas financeira, operacional e de imagem. O 
perfil de riscos corporativos é estruturado entre riscos estratégicos, operacionais, de 
divulgação e de compliance, considerando, para essa segmentação, o contexto de cada 
evento. 

A Coordenação de Integridade Corporativa é responsável por coordenar o mapeamento de 
riscos da Companhia, incluindo a avaliação, identificação e priorização destes, 
estabelecendo critérios para acompanhamento dos planos de ação para a correspondente 
mitigação.  

A Auditoria Interna é responsável pelo monitoramento e avaliação da eficácia do sistema de 
gerenciamento do risco da organização. 

O Conselho de Administração, assessorado pelo Comitê de Auditoria, é responsável por 
definir o apetite por riscos da Companhia e por acompanhar a gestão dos riscos 
corporativos. 

2.12. ALERTAS COMPLIANCE 

A partir do ano de 2017, a Diretoria de Governança Risco e Compliance adotou a emissão 
de ‘Alertas Compliance’, que são e-mails utilizados para promover a disseminação, junto 
aos empregados, de informações relacionadas a integridade, abordando temas pertinentes 

                                                           
4
 http://www.copel.com/hpcopel/acopel/transparencia.jsp 

http://www.copel.com/hpcopel/hotsite_compliance/index.html
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à conformidade das atividades e/ou que possam gerar riscos ou acarretar prejuízos à 
Companhia. 

2.13. BACKGROUND CHECK NAS INDICAÇÕES 
Para dar suporte à tomada de decisão da alta administração da Copel no processo de 
indicação, é realizada uma análise prévia dos candidatos indicados para ocupar cargos de 
Direção ou de Conselhos do grupo Copel. Esta análise prévia compreende o atendimento a 
políticas da Copel, bem como a legislações vigentes. 

2.14. CONTROLES INTERNOS 

A Companhia desenvolve atividades voltadas à manutenção do ambiente de controles 
internos e ao cumprimento dos requisitos legais e regulatórios vigentes, especialmente da 
Lei Sarbanes-Oxley (SOX), no âmbito da Copel (Holding), suas subsidiárias integrais, 
controladas e demais participações societárias. 

A estrutura de controles internos da Companhia segue os padrões do Committee of 
Sponsoring Organizations for the Treadway Comission (COSO), framework reconhecido 
internacionalmente. 

2.14.1 REGISTROS CONTÁBEIS FIDEDIGNOS 

O ambiente de controles internos é planejado para fornecer garantia razoável de que as 
autorizações e registros das transações contábeis sejam realizados adequadamente, de 
forma a permitir a elaboração e divulgação de relatórios financeiros em conformidade com 
as normas contábeis vigentes. 

Os controles internos sobre os relatórios financeiros são testados anualmente pela Auditoria 
Interna e pela Auditoria Independente. 

2.15. TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS 

Para as transações com partes relacionadas no âmbito da Companhia Paranaense de 
Energia - Copel, suas subsidiárias integrais e participações societárias, foi implantada 
política - NPC 0106 que define as diretrizes de atuação para os casos de transferência de 
recursos, serviços ou obrigações entre a Copel e a parte relacionada, independentemente 
da cobrança de qualquer valor em contrapartida. 

2.16. CONFLITO DE INTERESSES 

Ocorre quando uma pessoa se encontra envolvida em processo decisório e não é 
independente em relação à matéria em discussão, no sentido de que tem poder de 
influenciar o resultado final ou tomar decisões motivadas por interesses distintos daqueles 
da Copel ou particulares, ainda que convergentes com o interesse da Companhia, 
assegurando ganho para si, seus familiares, terceiros ou entidades com os quais esteja 
comprometida. Diz respeito também a situações que possam interferir na sua capacidade 
de julgamento isento. O assunto está disciplinado na NPC 0106 e no Código de Conduta. 

Em casos de conflito de interesses ou violação de conduta ética, a pessoa envolvida deve 
levar o fato ao conhecimento de sua gerência imediata ou do Conselho de Orientação Ética, 
devendo afastar-se das discussões e deliberações, podendo, por decisão dos demais, 

http://www.copel.com/hpcopel/root/sitearquivos2.nsf/arquivos/politica_transacao_partes_conflito/$FILE/NPC%200106%20Pol%C3%ADtica%20de%20Transa%C3%A7%C3%A3o%20com%20Partes%20Relac.%20e%20Conflitos%20de%20Interesses.pdf
http://www.copel.com/hpcopel/root/sitearquivos2.nsf/arquivos/politica_transacao_partes_conflito/$FILE/NPC%200106%20Pol%C3%ADtica%20de%20Transa%C3%A7%C3%A3o%20com%20Partes%20Relac.%20e%20Conflitos%20de%20Interesses.pdf
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participar parcialmente da discussão, visando proporcionar maiores informações sobre a 
operação e as partes envolvidas. Neste caso, deverão se ausentar da parte final da 
discussão, incluindo o processo de votação da matéria.  

A manifestação da situação de conflito de interesses e a subsequente abstenção deverão 
constar na ata da reunião. 

2.17. POLÍTICA DE PATROCÍNIO  

A NPC 0309 - Política de Patrocínio, tem o objetivo de disciplinar e garantir a efetiva 
comunicação institucional da Copel por meio de patrocínios, como forma de fortalecer sua 
marca e consolidar a imagem da Copel perante a sociedade e seus públicos de interesse, 
associada à promoção do desenvolvimento humano, da cidadania e da inclusão social, 
cultural e esportiva, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das 
regiões em que atua. 

A partir de 2018, foram implantados controles de monitoramento para assegurar o 
atendimento aos interesses da Copel. 

2.18. TREINAMENTO 

Visando fortalecer os valores da Companhia, a ética, a integridade, a transparência, a 
cultura de gestão de riscos e de controle de conformidade, desenvolvemos treinamentos, na 
modalidade de ensino a distância - EaD relacionados à prevenção e ao combate à fraude e 
à corrupção, disponibilizados a todos os empregados e aos administradores. 

Os treinamentos são desenvolvidos com base nas avaliações de riscos de fraude e 
corrupção, com objetivo de atingir as áreas e processos de negócios mais vulneráveis. 

Para divulgação aos administradores também adotamos a estratégia de treinamentos na 
modalidade de ensino à distância - EaD, em módulos, em que abordamos questões 
relativas à “Lei Anticorrupção”, “Lei das Estatais” e outros temas como Governança 
Corporativa, Controle Interno e Gestão Estratégica de Riscos Empresariais.  

A Copel realiza anualmente, sob a orientação da Diretoria de Governança Risco e 
Compliance - DRC e da UniCopel, treinamento sobre o Código de Conduta, a Lei 
Anticorrupção e a Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesses.  

A Companhia disponibiliza, também, treinamentos anuais aos responsáveis pela execução 
dos Controles Internos. Este treinamento é promovido pela Auditoria Interna - AUD, em 
parceria com a Diretoria de Governança, Risco e Compliance - DRC e UniCopel. 

2.19 POLÍTICA DE CONTRATAÇÕES 

A Copel possui políticas e controles no processo de contratação que asseguram  a seleção 

da proposta mais vantajosa, mitigando o risco de ocorrência de operações em que se 

caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 

administrativa, da economicidade. 

O Regulamento Interno de Licitações e Contratos, publicado em atendimento à Lei Federal 
nº 13.303/2016, estabelece os critérios para participação e habilitação dos fornecedores nos 
processos internos de contratações. 

http://www.copel.com/hpcopel/root/sitearquivos2.nsf/arquivos/politica_patrocinio/$FILE/NPC%200309%20Pol%C3%ADtica%20de%20Patroc%C3%ADnio.pdf
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2.19.1 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES E PARCEIROS NAS CONTRATAÇÕES EM 

GERAL, FUSÕES, AQUISIÇÕES E REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS 

A realização de diligências nas contratações é um dos elementos que compõem o 
Programa de Integridade da Companhia. Foram estabelecidas normas e procedimentos, 
para a Copel e suas Subsidiárias Integrais, com objetivo de definir os parâmetros para 
avaliação de fornecedores a fim de assegurar a integridade nas relações com terceiros. 

Nos processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias são realizadas 
diligências para identificar eventuais vulnerabilidades relacionadas a irregularidades ou 
ilícitos por parte das pessoas jurídicas envolvidas. 

Por fim, a Companhia mantém políticas, normas e controles internos específicos que 
definem os procedimentos e asseguram a conformidade nos processos de contratação. 

2.19.2. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS - FORNECEDORES 

Os fornecedores e prestadores de serviços são fundamentais para a boa execução das 
atividades da Copel. Para fortalecer a relação com seus fornecedores e mitigar os riscos 
inerentes à relação com a cadeia de suprimentos, a Companhia tem identificado os 
fornecedores de maior impacto em seus negócios. Tal ação permite, adicionalmente, 
fortalecimento da atuação desses fornecedores na esfera socioambiental. 

O “Manual do Fornecedor”, documento entregue a todos os fornecedores contratados pela 
Copel, mediante assinatura de Termo de Ciência e Comprometimento, apresenta os 
princípios e diretrizes relacionados à cadeia de suprimentos, as políticas corporativas com 
foco no aperfeiçoamento do relacionamento entre as partes, e estabelece os preceitos 
contemporâneos de sustentabilidade e responsabilidade social e ambiental, direitos 
humanos, relações justas de trabalho, cidadania, ética e transparência empresarial que 
devem ser cumpridos e assegurados por todos os integrantes da cadeia de suprimento.  

O Manual do Fornecedor e o Código de Conduta, que estão disponíveis no site da 
Companhia, trazem compromissos básicos relacionados a ética e integridade assumidos 
pelos fornecedores ao firmar contrato com a Copel:  

- Não tolerar qualquer tipo de desvio, fraude, irregularidade e ato ilícito praticado contra a 
administração pública e demais partes interessadas; 

- Não tolerar qualquer tipo de negociação, formal ou informal, com concorrentes, com o 
intuito de definir preços, propostas, níveis de produção, níveis de estoque, territórios de 
vendas, clientes, licitações, custos, margens de lucro, divisão ou fatia de mercados, 
alocação de clientes, apresentação de propostas em licitações e/ou qualquer outro assunto 
que possa gerar dúvidas no que se refere à conduta ética perante o mercado; 

- Não tolerar, facilitar ou apoiar qualquer tipo de atividade corrupta, ativa ou passiva, 
envolvendo ou não valores financeiros, tais como extorsão, suborno ou propina, com 
concorrentes, fornecedores, prestadores de serviços, clientes e demais partes interessadas; 

- Não praticar atos lesivos que se enquadrem na Lei Federal Nº 12.846/2013 (Lei 
Anticorrupção), adotando medidas para coibir sua prática por seus empregados e 
colaboradores, bem como a implementação de esforços nesse sentido junto aos respectivos 
fornecedores; 

- Não exercer ou envolver-se em atividades que tenham relação com a “lavagem” de 
recursos provenientes de quaisquer atividades criminosas; e 

http://www.copel.com/hpcopel/root/sitearquivos2.nsf/arquivos/conduta_port/$FILE/codigo_conduta.pdf
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- Não oferecer ou prometer diretamente ou por meio de terceiros, pagamentos, presentes, 
brindes ou benefícios a agentes públicos, partidos políticos ou a seus membros, candidatos 
a cargos políticos e/ou familiares, com o intuito de obter benefício.  

2.20. CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS 

É vedada a utilização dos recursos e do nome da Copel para atuação, doação ou 
contribuição político-partidária, conforme previsão no Código de Conduta da Companhia. 

2.21. BRINDES E CORTESIAS 

A Copel adota procedimento para o recebimento e oferecimento de brindes descrito em seu 
Código de Conduta e considera inaceitáveis as condutas descritas abaixo:  

 Aceitar brindes ou cortesias cujo valor possa caracterizar benefício ou recebimento de 
vantagem, sendo tolerados brindes institucionais e/ou de valor simbólico que não 
ultrapassem 20% do salário mínimo nacional. Acima deste valor, sendo histórico ou cultural, 
o brinde passará a fazer parte do acervo da Companhia; se tiver valor comercial, deverá ser 
promovida doação para entidade de caráter assistencial ou filantrópico; 

 Fornecer brindes ou cortesias cujo valor ultrapasse 20% do salário mínimo nacional. Estes 
só podem ser distribuídos com base em estratégia de marketing ou de relacionamento 
institucional. Exceções serão consideradas quando a peça a ser concedida fizer parte de 
ação promocional, restrita, e devidamente autorizada pela área competente; 

 Obter, para si ou para terceiros, benefícios oriundos de negócios ou de oportunidades 
vinculadas a atividades realizadas no interesse da Copel, sem o prévio consentimento da 
Companhia; 

 Oferecer ou prometer, diretamente ou por meio de terceiros, pagamentos, presentes ou 
benefícios a agentes públicos, partidos políticos ou a seus membros, candidatos a cargos 
políticos e/ou familiares, com o intuito de obter benefício. 

2.22. NORMAS E INSTRUÇÕES 

A Copel possui normas que balizam a atuação das áreas e de seus empregados, são elas: 
Normas de Organização Copel - NOC, Manual de Níveis de Competência - NCO, Normas 
de Política Copel - NPC, Norma Administrativa Copel - NAC, Norma Técnica Copel - NTC, 
Instrução Administrativa de Procedimentos - IAP e Instrução Técnica de Procedimentos - 
ITP. 

Norma de Organização Copel - NOC: documento padronizado que descreve o objeto, as 
atribuições principais e a organização hierárquica de um órgão, bem como os processos por 
ele executados. 

Manual de Níveis de Competência - NCO: documento que formaliza e descreve as 
delegações de competência e as alçadas decisórias em valores no âmbito da Copel. 

Norma de Política Copel - NPC: documento padronizado que estabelece o direcionamento 
para tomada de decisões em assuntos específicos. 

Norma Administrativa Copel -– NAC e Norma Técnica Copel - NTC: documentos 
padronizados de cunho corporativo que estabelecem as regras para assuntos específicos. 
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Instrução Administrativa de Procedimento - IAP e Instrução Técnica de Procedimento 
- ITP: documentos padronizados que estabelecem como as atividades administrativas ou 
técnicas devem ser executadas de acordo com as regras definidas em NAC ou NTC 
correspondente. 

2.23. REFERÊNCIAS 

www.copel.com 

Código de Conduta Copel 

Manual do Fornecedor Copel 

Lei Federal nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015 

Lei Federal nº 13.303/2016 e Decreto 6263/2017 

Constituição Federal de 1988. 

Lei Complementar nº 113 de 15.12. 2005 (PR) 

Lei Estadual nº 5.524, de 05.06.2007 (PR) 

Lei Estadual nº 17.745, de 30.10.2013 (PR) 

Lei Sarbanes-Oxley Act 

Declaração de Posicionamento do IIA: As Três linhas de Defesa no Gerenciamento Eficaz 
de Riscos e Controles 

 

  

http://www.copel.com/
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