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Apresentação

A Central Comercializadora de Energia Ltda. (“Central”) foi fundada buscando oferecer ao mercado de
energia soluções e produtos inovadores, embasados na ampla experiência, conhecimento e respaldo
positivo que seus fundadores e funcionários possuem junto ao setor. Entretanto, sabemos que uma
peça fundamental para a perpetuidade do negócio
reside na condução dos seus negócios com lisura,
idoneidade e respeito às leis brasileiras.
Por essa razão, sabemos que é essencial que afirmemos e reiteremos perante todos os seus stakeholders que os negócios da Central são e serão sempre
conduzidos com base e à luz da legislação brasileira. Dessa forma, adotamos o presente Código Anticorrupção (“Código”) de forma a certificar nossos
colaboradores e diretoria acerca da observância e
cumprimento da Lei 12.846 de 2013 (“Lei Anticorrupção Brasileira” ou “Lei”).
O presente Código foi aprovado pela administração da Central, juntamente ao seu Departamento
de Jurídico e de Compliance, aplicando-se a todos
os seus administradores, funcionários e prestadores
de serviço (em conjunto, “Colaboradores”).

Este Código não esgota todos os aspectos da Lei
Anticorrupção Brasileira, que também deve ser observada, na sua integralidade, pelos Colaboradores, mas tem como objetivo esclarecer os requisitos
gerais das Lei, estabelecer diretrizes de comportamento e servir como ferramenta eficaz de orientação para que os Colaboradores possam reconhecer
e evitar conflitos e violações dessas leis.
Estas regras são complementares a qualquer outra política, código ou diretriz estabelecida pela
Central.
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1 - Objetivo e aplicabilidade

A Central não permite e tampouco tolera qualquer
atitude escusa ou sem ética, por entender que, não
apenas esse tipo de prática deve ser combatida, mas
termina por prejudicar severamente a perpetuidade
da empresa e seus negócios.
É vedada, portanto, qualquer prática antiética, ilegal, bem como a prática ou o incentivo à prática de
qualquer forma de corrupção, peita, suborno e/ou
qualquer outro ato em desacordo com as normas
aplicáveis, seja no setor público ou privado, interna
ou externamente.
A política anticorrupção (“Política”) ora instalada
pelo Código tem por objetivo assegurar o cumprimento das Leis Anticorrupção – Código Penal e Lei
12.846/2013, e demais diretrizes aqui estabelecidas,
por todos os Colaboradores da Central. Com esta
política, a Central procura garantir que, com a adoção dos mais elevados padrões de integridade, legalidade e transparência, possa assegurar que todo
e qualquer negócio do qual participe estará livre de
corrupção.
Os Colaboradores devem se assegurar do perfei-

to entendimento das demais leis, normas e regulamentos aplicáveis à Central, bem como do completo conteúdo deste Código. Em caso de dúvidas
ou necessidade de aconselhamento, o Colaborador
deve buscar auxílio junto ao Diretor de Compliance da Central, responsável pelo Departamento de
Compliance da Central.
Ao ser contratado como Colaborador da Central, tal
Colaborador receberá uma cópia deste Código e firmará o “Termo de Compromisso” consubstanciado
no Anexo I, comprometendo-se a zelar por sua aplicação e observância.
Este Código faz parte das regras que regem a relação de trabalho e/ou contratual dos Colaboradores com a Central. Seu descumprimento será
considerado infração contratual, sujeitando o
infrator às penalidades cabíveis, inclusive
demissão por justa causa e/ou rescisão
do contrato de prestação de serviços. A
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1 - Objetivo e aplicabilidade

Central não assume responsabilidade por Colaboradores que transgridam a lei ou cometam infrações
no exercício de suas funções. Caso a Central venha
a ser responsabilizada ou sofra prejuízo de qualquer
natureza por atos de seus Colaboradores, poderá
exercer o direito de regresso em face dos responsáveis.
Uma definição importante ao analisar esta norma é
a de Agente Público, que engloba:
qualquer pessoa que, mesmo transitoriamente ou sem remuneração, ocupe cargo ou
função pública em tempo integral ou parcial, inclusive cargo ou função em empresas públicas
ou sociedades de economia mista;

candidato a cargo público;
empregado ou pessoa que atue para ou em
nome de organização pública internacional.
A definição de Agente Público abarca, portanto,
pessoas ligadas ao Poder Público pela Administração Pública direta e indireta, em órgãos executivos,
legislativos e/ou judiciários em nível municipal, estadual ou federal, tanto brasileiros quanto estrangeiros.

qualquer empregado ou outra pessoa que
atue para ou em nome de um funcionário público, órgão ou empreendimento governamental e
que exerça funções públicas;
qualquer dirigente de partido político, seus
empregados ou outras pessoas que atuem para
ou em nome de um partido político;

04

2 - Proibições e condutas
exigidas dos colaboradores

A reputação é um dos ativos mais importantes da
nossa comercializadora, razão pela qual não será
tolerada qualquer conduta considerada antiética ou
inadequada, conforme os padrões estabelecidos no
Manual de Compliance da Central. São absolutamente proibidos e inaceitáveis quaisquer pagamentos, ofertas ou promessas de vantagens indevidas,
em qualquer circunstância, nas relações da Central
com qualquer terceiro, seja do setor público ou privado, bem como as combinações fraudulentas ou
falseamento de dados da Central.

ainda, a pessoas próximas a Agentes Públicos, tais
como cônjuge, companheiro, namorada/o, familiares e afins (“Pessoas Próximas”) e quaisquer outras
que recebam a promessa, oferta ou benefício para
influenciar qualquer decisão de qualquer terceiro.

2.1 - Pagamentos Indevidos:

2.1.1 - Em situações excepcionais, ditadas em razão
de protocolo, cortesia ou outra circunstância legítima que o justifique, poderão ser oferecidos brindes,
presentes ou refeições a Agente Público. Contudo,
tal oferta deverá obedecer estritamente aos limites
e princípios estabelecidos no item 2.2 deste documento.

Nenhum Colaborador deve ou pode, direta ou indiretamente, oferecer, prometer ou autorizar a entrega ou promessa de dinheiro, presente, serviços,
favores ou qualquer outra vantagem a Agentes Públicos, visando obter vantagem, determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, ou de qualquer forma influenciá-lo. A proibição se estende,

2.1.2 - A proibição indicada neste item 2.1, bem
como as Leis Anticorrupção, aplica-se não só ao indivíduo que realiza o pagamento, mas também
a todos aqueles que participaram conscientemente do pagamento, ou que, sabendo
da possibilidade de ocorrência do ato de
corrupção, nada fizeram para evitá-lo.

Em razão disso, os Colaboradores, sem qualquer exceção, deverão se atentar às vedações e obrigações
a seguir expostas:
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2 - Proibições e condutas
exigidas dos colaboradores

2.1.3 - Nenhum Colaborador será prejudicado, retaliado ou penalizado devido a atraso ou perda de
negócios resultantes de sua recusa em permitir ato
de corrupção.

2.2 - Brindes e Refeições:
Toda e qualquer oferta, tanto feita a qualquer terceiro quanto recebida por qualquer colaborador,
somente pode ser realizada, desde que ocorra de
forma ocasional, não solicitada e sem a intenção de
influenciar ou recompensar decisão ou ato a praticar
ou praticado por tal terceiro. Adicionalmente, não
poderá ultrapassar os seguintes limites e princípios:
a) Presentes no valor de varejo de até R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) por ano-calendário, e que
sejam dados em uma ocasião em que seja costume
dar presentes (tais como aniversário, promoção ou
um feriado importante), são permitidos, bem como
material promocional no valor de até R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) por ano-calendário, tais
como canetas, lápis, blocos de anotação, chaveiros,
calendários e itens similares;

b) Presentes perecíveis (comida e bebida) são permitidos tão somente se forem: (i) dados em uma
ocasião em que seja costume dar presentes (em um
aniversário ou um feriado importante, ou quando
houver uma promoção ou aposentadoria, por exemplo); (ii) não extravagantes ou de valores superiores
à alínea “a” acima; e (iii) passíveis de ser compartilhados entre membros de sua unidade de negócios;
c) Refeições durante uma reunião e convites para
participação de eventos institucionais, palestras ou
outra ocasião são permitidos, desde que o nível de
despesa seja razoável e costumeiro no contexto de
seus negócios e do relacionamento com o anfitrião,
e que a frequência de tais convites de tal anfitrião
não seja excessiva;
d) Não será permitido aos Colaboradores
aceitar ou ofertar a terceiros viagens, ainda que tais viagens tenham alguma relação com o objeto social da Central.
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2 - Proibições e condutas
exigidas dos colaboradores

2.2.1 - Caso o Colaborador tiver dúvidas sobre se
um convite ou presente específico pode ser aceito ou ofertado a um terceiro, a questão deverá ser
direcionada ao Departamento de Compliance, para
que o Comitê Anticorrupção possa deliberar a respeito.
2.2.2 - Sempre que receber um presente, ou uma
oferta de presente, que não seja explicitamente
permitido por este item, o Colaborador deve tentar
recusá-lo ou devolvê-lo. Caso não seja possível, o
Colaborador deverá direcionar a questão ao Departamento de Compliance, para que o Comitê Anticorrupção possa deliberar a respeito.
2.2.3 - São expressamente proibidas as ofertas, tanto feitas ao Terceiro quanto aceitas pelo próprio Colaborador, que envolvam: (i) presentes em dinheiro
ou equivalente, bem como empréstimos ilícitos; (ii)
descontos não disponíveis ao público em geral; (iii)
presentes entregues em parcelas; (iv) despesas com
viagem ou acomodação, não autorizadas pelo Comitê Anticorrupção; (v) entradas para competições
esportivas, eventos musicais ou outros eventos para
seu uso pessoal, vetadas pelo Comitê Anticorrupção

após informação apresentada pelo Colaborador; e
(vi) presentes oferecidos em reconhecimento a bons
serviços prestados, ou como agradecimento por sua
assistência.

2.3 - Doações Beneficentes e Contribuições
Políticas.
A Central proíbe que qualquer contribuição ou doação seja efetuada em troca de favorecimento ou
vantagem indevida, ou para influenciar decisão de
Agente Público, direta ou indiretamente, ainda que
a entidade favorecida seja uma instituição beneficente, inclusive através de entidades ou instituições
a pedido de um Agente Público, ou na qual o Agente Público ou uma Pessoa Próxima exerça qualquer
função.
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2 - Proibições e condutas
exigidas dos colaboradores

2.4 - Atividades Político-Partidárias.
A Central não se envolve em atividades político-partidárias. Caso algum Colaborador deseje ingressar
em qualquer tipo de atividade política, deverá fazê-lo no âmbito da sua vida pessoal, sem qualquer
tipo de relação com suas atribuições no âmbito da
Central, fora do ambiente de trabalho e das horas
de expediente, sem a utilização de quaisquer recursos da Central. Em hipótese alguma, o Colaborador
ou Representante deverá usar o nome da Central
em suas atividades político-partidárias.
2.5 - Outras Condutas Vedadas.
A Lei Anticorrupção Brasileira e este Código Anticorrupção também proíbem que os Colaboradores
da Central pratiquem as seguintes condutas, em relação às quais é exigida a sua extrema atenção: (i)
oferecer, prometer ou dar dinheiro ou outros bens
de valor a qualquer terceiro, incluindo Agente Público ou Pessoa Próxima com a finalidade de obter ou
manter contratos comerciais, ou para obter qualquer
tipo de favorecimento indevido; (ii) financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a

prática de atos de corrupção; (iii) fraudar, manipular
ou impedir processos licitatórios públicos ou a execução de contratos administrativos; (iv) frustrar ou
fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer
outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; (v) impedir, perturbar
ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; (vi) afastar ou procurar
afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento
de vantagem de qualquer tipo; (vii) obter ou oferecer vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; (viii) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública, incluindo a adulteração de custos efetivamente incorridos ou a
ocultação de remuneração efetivamente
auferida; (ix) influenciar, ainda que in-
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2 - Proibições e condutas
exigidas dos colaboradores

diretamente, a modelagem, os projetos, especificações técnicas ou quaisquer condições a serem definidas pela administração pública para a realização
de licitação ou para a celebração de contratos; (x)
apresentar cobranças em valores superiores àqueles efetivamente devidos pela administração pública durante a execução de contrato administrativo; e
(xi) dificultar atividades de investigação ou de fiscalização realizadas por órgãos públicos.

2.6 - Sinais de Alerta.
Se o Colaborador perceber qualquer tipo de circunstância suspeita que possa indicar a violação ou
o risco de violação a este Código ou às Leis Anticorrupção, ou situação irregular ou incompatível com o
padrão ético que este Código visa resguardar, ainda
que não se trate de uma violação em si, mas de uma
situação de aparente risco (“Sinal de Alerta”), este
deverá comunicar imediatamente ao Departamento
de Compliance, para que o Comitê Anticorrupção
possa deliberar a respeito.
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3 - Medidas preventivas

Com o objetivo de prevenir a ocorrência de quaisquer das vedações previstas pelas Leis Anticorrupção, a Central estabelece, adicionalmente ao que já
foi previsto por esse Código, as seguintes medidas,
a serem observadas por todos os Colaboradores:

3.1 - Relações Pessoais e Familiares.
O Colaborador que tiver alguma relação pessoal ou
familiar com um Terceiro cujas decisões possam influenciar, ainda que indiretamente, os negócios da
Central, deverá endereçar a questão imediatamente ao Departamento de Compliance. Nesses casos,
o custeamento de brindes, presentes ou refeições
para esse Agente Público ou essa Pessoa Próxima,
em razão de sua relação pessoal ou familiar, deverá
ser informado à Central, com relação ao montante
da despesa ou o valor do benefício, bem como o
nome e o título do beneficiário e a ocasião em que
a despesa ocorreu (ex: casamento, promoção, doença, etc.).

3.2 - Contratação de Terceiros e
Due Diligence.

No desenvolvimento de suas atividades, toda empresa estabelece relacionamentos com terceiros,
que podem ser intermediários, corretores, consultores, parceiros comerciais, prestadores de serviços,
especialistas, despachantes, advogados entre outros (“Terceiros”), ficando estabelecida que a Central fará negócios somente com Terceiros idôneos
e de excelente reputação, com qualificação técnica
adequada e que se comprometam expressamente a
adotar a mesma política de tolerância zero quanto
à corrupção.
3.2.1 - A Central fará, a seu critério, uma análise
prévia de antecedentes, qualificações e reputação
(“Due Diligence”) de seus parceiros e prestadores de
serviços, buscando afastar quaisquer dúvidas quanto a seus valores éticos, idoneidade, honestidade e reputação, verificando cuidadosamente
quaisquer indícios que possam indicar propensão ou tolerância do Terceiro quanto
a atos de corrupção. Os procedimen-

10

3 - Medidas preventivas

tos serão proporcionais aos riscos enfrentados pela
Central em cada contratação. Esta Política reconhece que a ameaça de corrupção varia entre os setores
de negócios e conforme a escala e a complexidade
das transações, e que o nível de Due Diligence aplicado deve levar em conta tais fatores.
3.2.2 - É vedada a contratação de Terceiros que tenham sido indicados ou recomendados, ainda que
informalmente, por Agentes Públicos, exceto após
processo de Due Diligence e aprovação unânime do
Comitê Anticorrupção.
3.2.3 - Aos Terceiros aplicam-se todas as disposições
desta Política que lhes correspondam, especialmente com relação à promessa, oferta ou pagamento de
propinas e subornos, exercício de influência indevida
ou quaisquer outras violações às Leis Anticorrupção.
Os contratos celebrados pela Central com Terceiros
deverão conter cláusulas que, de forma expressa e
clara, proíbam atos de corrupção, incorporem as regras contidas nesta Política e por meio das quais
o Terceiro assuma o compromisso de cumprir integralmente com as Leis Anticorrupção, sob pena de
rescisão motivada do contrato.

3.2.4 - Se um Colaborador souber ou tiver motivo
legítimo para crer que uma violação às Leis Anticorrupção ou a esta Política possa ter ocorrido, ou está
em vias de ocorrer, deve comunicar o fato imediatamente ao Departamento de Compliance.

3.3 - Registros Contábeis:
As Leis Anticorrupção exigem a contabilização fiel
e precisa de todos os pagamentos feitos pelas empresas, além de sua documentação, uma vez que
sua falha pode gerar oportunidade para fraudes e
desvios, além de acarretar responsabilidade civil e
administrativa para as empresas, por indicar conduta e descontrole que, por si só, violam as Leis Anticorrupção. Da mesma forma, os Terceiros devem ser orientados a assegurar que todas as
transações ou operações que estejam, de
qualquer forma, relacionadas aos negócios da Central estejam total e clara-
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3 - Medidas preventivas

mente documentadas, em detalhe, com a descrição
correta das despesas, além da necessidade de que
sejam corretamente aprovadas e classificadas.
3.3.1 - A Central deve estabelecer e manter controles internos que garantam que: (i) todas as despesas
e operações envolvendo pagamentos sejam aprovadas segundo suas normas de governança e alçadas de aprovação; e (ii) todas as operações sejam
registradas de maneira a permitir a elaboração das
demonstrações financeiras de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos.
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4 - Comitê anticorrupção

O Comitê Anticorrupção da Central (“Comitê”) será
responsável pelo tratamento das dúvidas e denúncias, encaminhadas pelo Departamento de Compliance, que envolvam possíveis violações a este
Código ou às Leis Anticorrupção, bem como pela
execução das medidas e penalidades aplicáveis, de
modo a assegurar sua eficácia e efetividade. O seu
funcionamento ocorrerá nos seguintes termos:

4.1 - Composição.
O Comitê será formado por 02 (dois) a 05 (cinco)
membros, com mandato por prazo indeterminado,
dentre os quais estarão o Gerente de Compliance
da Central e pelo menos um administrador ou representante legal, nos termos do seu Contrato Social.

4.3 - Medidas e Penalidades.
Uma vez deliberada a questão, o Comitê poderá
executar as seguintes medidas e penalidades ao autor da ação ou omissão faltosa, graduadas de acordo com a gravidade da falha, de forma individual
ou cumulativa: (i) implementação de novas Políticas
preventivas, em atendimento a este Código e às Leis
Anticorrupção; (ii) repreensão verbal do Colaborador; (iii) demissão por justa causa do Colaborador;
e (iii) encaminhamento da denúncia às autoridades
governamentais responsáveis.

4.2 - Deliberações.
As deliberações do Comitê serão tomadas sempre
pela maioria dos seus membros, e serão registradas
por escrito. Caso a questão envolva, direta ou indiretamente, um ou mais de seus membros, caberá
aos demais deliberar a seu respeito.
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5 - Comunicação

As comunicações de violação, dúvida ou suspeita
de violação a este Código ou às Leis Anticorrupção, identificadas ou anônimas, poderão ser feitas
diretamente ao Departamento de Compliance, por
escrito, na Avenida Nova Independência 87, sala
133, 13° andar, Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP
04.570-000, ou através do canal eletrônico de denúncias, no e-mail compliance@centralenergia.com
Importante observar, no entanto, que devido às características inerentes às comunicações por meio de
e‐mail, não será possível garantir o anonimato das
comunicações enviadas por este meio.
Quando um Colaborador fizer, de boa-fé, uma denúncia de uma violação ou de uma suspeita de violação a este Código ou às Leis Anticorrupção, inclusive em relação à conduta de um superior, ele estará
protegido contra quaisquer atos de retaliação.
Caso existam indícios suficientes de uma violação
a este Código ou às Leis Anticorrupção, o Departamento de Compliance conduzirá investigação objetiva e independente, e remeterá relatório com suas
conclusões ao Comitê Anticorrupção, para que possa deliberar sobre a questão e tomar as medidas
aplicáveis.
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