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1 Informações Básicas

1.1 Narração dos fatos

Irregularidades Trabalhistas:

TODO O CONTEÚDO ESTÁ EXPOSTO E DEMONSTRADO

NA DENÚNCIA E DOCUMENTOS ANEXOS.

Período da ocorrência das irregularidades:

Informação sigilosa

Onde isso acontece? (descreva com detalhes):

TODO O CONTEÚDO ESTÁ EXPOSTO E DEMONSTRADO

NA DENÚNCIA E DOCUMENTOS ANEXOS.

Número estimado de trabalhadores atingidos pelas

irregularidades:

Informação sigilosa

Se for possível identificar os trabalhadores prejudicados, informe

os nomes:

Informação sigilosa

Cargo ou Função ocupados pelos trabalhadores atingidos:

Informação sigilosa

Informações que você souber (nome, endereço, telefone, e-mail)



sobre testemunhas das irregularidades:

Informação sigilosa



N° Título Nome

1 DENÚNCIA 1. Den&...pdf

2 PROCURAÇ&A... 1.1. Procu...pdf

3 ESTATUTO SENGE 1 1.2. Estat...pdf

1.2 Informações complementares

Data da Denúncia: 

25/03/2021 14:55:08

Fez denúncia ao Ministério do Trabalho e Emprego, com o fim de

que seja realizada fiscalização na denunciada?:

Não.

Denunciante deseja manter identidade sob sigilo?:

Não.

Município em que ocorrem os fatos: 

Curitiba - PR

A denúncia envolve informações sigilosas (sobre pessoas ou

fatos)?:

Não.

Você é empregado do denunciado?: 

Denunciante sob sigilo.

Você é vítima dos fatos?:

Denunciante sob sigilo.

Há trabalhadores idosos prejudicados?:

Não sei.

Há exploração de trabalho de crianças ou adolescentes?:

Não sei.

Há trabalhadores com deficiência prejudicados?:

Não sei.

E-mail para contato e notificações:

Denunciante sob sigilo.

1.3 Arquivos anexos (total: 16)



4 ESTATUTO SENGE 2 1.3. Estat...pdf

5 ESTATUTO SENGE 3 1.4. Estat...pdf

6 ATA DE POSSE SENGE 1.5. Ata d...pdf

7 CÓDIGO CON... 1.6. codig...pdf

8 PRIMEIRO OF&Iacut... 1.7. Prime...pdf

9 SEGUNDO OFÍ... 1.8. Segun...pdf

10 TERCEIRO OF&Iacut... 1.9. Terce...pdf

11 ÚLTIMO OF&... 1.10. &...pdf

12 NOTÍCIA FESTA 1.12. Not&...pdf

13 NOTÍCIA PO... 1.13. Not&...pdf

14 RESPOSTA COPEL 1.14. Resp...pdf

15 NAC 010107 PREVEN... 1.15. NAC ...pdf

16 NAC 030300 C&Oacu... 1.16. NAC ...pdf



2 Denunciados

2.1 Dados do Denunciado

Tipo de Pessoa: Jurídica

Nome civil ou

nome social:
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL

CNPJ: 76.483.817/0001-20

Nome Fantasia: COPEL

Tipo da empresa: Matriz

Número de

empregados:

Atividade

realizada pelo

denunciado:

ENERGIA ELÉTRICA

Endereço: RUA CORONEL DULCÍDIO

Número: 800

Complemento: BATEL

Bairro: BATEL

Cidade: Curitiba

UF: PR

CEP: 80.420-170

Ponto de

referência:
BATEL

Como chegar: BATEL

DDD:

Telefone:

E-mail:



3 Denunciantes

3.1 Dados do Denunciante

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 76.684.828/0001-78

Nome Fantasia:
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO

PARANÁ SENGE/PR

Responsável pelo

preenchimento

deste formulário:

Função/Cargo:

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO

Número: 630

Complemento: 22º ANDAR CJ 2201

Bairro: CENTRO

Cidade: Curitiba

UF: PR

CEP: 80.010-912

DDD:

Telefone:

3.2 Dados do Denunciante

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 80.893.035/0001-36

Nome Fantasia:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS

DE ENERGIA ELÉTRICA DE MARGINÁ E REGIÃO

NOROESTE DO PARANÁ STEEM

Responsável pelo

preenchimento

deste formulário:



Função/Cargo:

Endereço: RUA VITÓRIA

Número: 109

Complemento:

Bairro: VILA ESPERANÇA

Cidade: Maringá

UF: PR

CEP: 87.020-320

DDD:

Telefone:

3.3 Dados do Denunciante

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 01.011.244/0001-32

Nome Fantasia:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS

CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E

ALTERNATIVA DE LONDRINA SINDEL

Responsável pelo

preenchimento

deste formulário:

Função/Cargo:

Endereço: RUA AMANTINO TEIXEIRA DE CARVALHO

Número: 23

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Londrina

UF: PR

CEP: 86.010-240

DDD:



Telefone:

3.4 Dados do Denunciante

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 03.690.095/0001-00

Nome Fantasia:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS

CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE

FONTES HÍDRICAS, TÉRMICAS OU ALTERNATIVAS DE

PONTA GROSSA SINEL

Responsável pelo

preenchimento

deste formulário:

Função/Cargo:

Endereço: RUA JÚLIA WANDERLEY

Número: 136

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ponta Grossa

UF: PR

CEP: 84.010-170

DDD:

Telefone:

3.5 Dados do Denunciante

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 01.124.499/0001-01

Nome Fantasia:
SINDICATO DOS TRABALHADORES ELETRICITÁRIOS

DE CORNÉLIO PROCÓPIO STIECP

Responsável pelo

preenchimento

deste formulário:



Função/Cargo:

Endereço: AVENIDA PARAÍSO

Número: 739

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Cornélio Procópio

UF: PR

CEP: 86.300-000

DDD:

Telefone:
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Excelentíssima Procuradora-Chefe, Dra. Margaret Matos de Carvalho, Procuradoria 

Regional do Trabalho da 9ª Região, Ministério Público do Trabalho. 

 

 

 

DENÚNCIA 

 

 

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ – SENGE/PR, 

entidade sindical de representação de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o n° 76.684.828/0001-

78, com sede à Rua Marechal Deodoro, n° 630, 22° andar, CJ 2201, Centro Comercial Itália, 

Centro, CEP 80.010-912, Curitiba, PR, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente 

Leandro José Grassmann; SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA DE MARGINÁ E REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ – STEEM, entidade 

sindical de representação de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o n° 80.893.035/0001-36, com 

sede à Rua Vitória, n° 109, Vila Esperança, CEP 87.020-320, Maringá, PR, neste ato 

representado pelo seu Diretor-Presidente Claudeir Fernandes; SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ALTERNATIVA 

DE LONDRINA – SINDEL, entidade sindical de representação de primeiro grau, inscrita no CNPJ 

sob o n° 01.011.244/0001-32, com sede à Rua Amantino Teixeira de Carvalho, n° 23, Centro, 

CEP 86.010-240, Londrina, PR, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente Sandro 

Adão Ruhnke; SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS 

DE ENERGIA ELÉTRICA DE FONTES HÍDRICAS, TÉRMICAS OU ALTERNATIVAS DE 

PONTA GROSSA – SINEL, entidade sindical de representação de primeiro grau, inscrita no 

CNPJ sob o n° 03.690.095/0001-00, com sede à Rua Júlia Wanderley, n° 136, Centro, CEP 

84.010-170, Ponta Grossa, PR, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente Jimi Helio 

Ferreira; e SINDICATO DOS TRABALHADORES ELETRICITÁRIOS DE CORNÉLIO 

PROCÓPIO – STIECP, entidade sindical de representação de primeiro grau, inscrita no CNPJ 

sob o n° 01.124.499/0001-01, com sede à Avenida Paraíso, n° 739, Centro, CEP 86.300-000, 

Cornélio Procópio, PR, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente Ivan de Oliveira 

Soares, entidades integrantes do Coletivo Sindical de Empregados da COPEL, vêm à 

presença de Vossa Excelência/Vossa Senhoria, por intermédio de seus procuradores abaixo 
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signatários (instrumento de mandato anexo), com fulcro no art. 8°, inciso III, da Constituição 

Federal, apresentar 

 

DENÚNCIA com PEDIDO DE ABERTURA DE INQUÉRITO CIVIL 

 

em face de COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL, sociedade de 

economia mista inscrita no CNPJ sob o nº 76.483.817/0001-20, com sede à Rua Coronel 

Dulcídio, nº 800, Batel, CEP 80.420-170, Curitiba, PR, e suas subsidiárias integrais, tendo em 

vista os fatos narrados abaixo, pugnando desde logo pelo recebimento da presente denúncia e 

pela tomada das devidas providências. 

 

 

1. Do Breve Escorço Fático. 

 

Ao longo do mês de janeiro de 2021, o Sindicato dos Engenheiros no Estado 

do Paraná – SENGE/PR, representando os interesses do Coletivo Sindical de Empregados 

da COPEL, apresentou três ofícios à diretoria da Companhia Paranaense de Energia – 

COPEL, relativamente a fatos que se tornaram públicos e que, no entender do Coletivo Sindical, 

vai de encontro não apenas aos melhores interesses das categorias profissionais representadas 

pelas entidades, mas também vai de encontro ao interesse público da população paranaense. 

 

No dia 18/01/2021 foi protocolado o primeiro ofício (cópia anexa), reportando ao 

Diretor-Presidente da COPEL, o Sr. Daniel Slaviero Pimentel, pedido de tomada de providências 

relativamente a manifestação depreciativa proferida pelo Diretor de Operações e Manutenção da 

Copel Geração e Transmissão S/A (empresa subsidiária integral da COPEL), Sr. Thadeu 

Carneiro da Silva, na rede social LinkedIn, em que se referiu aos trabalhadores da COPEL 

como sendo “porco de granja”. 

 

 A COPEL respondeu ao ofício encaminhado em 21/01/2021, informando que 

“tomou conhecimento do assunto por meio de seu canal de denúncia e está tratando do ocorrido 

no âmbito de sua governança interna, o que inclui o Comitê de Ética”, e que “reafirma seu 

compromisso de respeito para com todos os seus empregados e demais partes que compõem 
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seu relacionamento, princípio declarado e que é parte integrante da cultura organizacional, base 

do sucesso da Companhia”. 

 

No dia 22/01/2021 foi protocolado o segundo ofício (cópia anexa), novamente 

endereçado aos cuidados do Diretor-Presidente da COPEL, e novamente relatando fatos que 

chegaram ao conhecimento das entidades sindicais sobre a postura do Diretor Thadeu Carneiro 

da Silva, desta vez relativamente a presença do nominado diretor em evento na virada do ano 

chamado “Réveillon do Gostoso”. O referido evento se tornou manchete em veículos de notícia 

tendo em vista que, conforme vídeos do evento que circularam pela internet, não houve respeito 

às medidas de isolamento e distanciamento sociais, muito menos a utilização de máscaras 

ou outros meios de prevenção ao contágio do novo coronavírus, em que pese o estado da 

pandemia no país. 

 

As entidades destacaram no pedido de tomada de providências de que vigora 

internamente na COPEL normativo que dispõe expressamente sobre medidas de segurança e 

saúde do trabalho, sendo certo que os ocupantes de cargos de diretoria/chefia/gerência devem 

servir pelo exemplo, de forma que seus subordinados compreendam a gravidade da situação e 

possam contribuir da melhor forma para evitar a proliferação da doença. 

 

Sobre o pedido de esclarecimentos e providências veiculado por este ofício, não 

houve resposta por parte da COPEL. 

 

Em 26/01/2021, por fim, foi protocolado o terceiro ofício (cópia anexa), igualmente 

direcionado ao Diretor-Presidente da COPEL, e vez mais trazendo fatos relacionados ao Diretor 

da Copel GeT, Sr. Thadeu Carneiro da Silva. Neste último pedido, as entidades sindicais 

informam que tomaram conhecimento sobre uma situação envolvendo conflito de interesses 

do referido Diretor. 

 

Thadeu Carneiro da Silva é proprietário da empresa TS Energy Service, que atua 

com prestação de serviços no setor de geração de energia desde sua fundação em julho de 

2016. A empresa TS Energy Service presta serviços para várias empresas que atuam como 

fornecedoras da COPEL, incluindo, entre outras, NC Energias Renováveis, Vestas e Siemens 
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Gamesa. A gestão dos contratos com estes fornecedores da Copel é de responsabilidade da 

diretoria que o Sr. Thadeu ocupa, criando a situação em que ele serve ao mesmo tempo 

como contratante e contratado. 

 

Mesmo após a sua nomeação como Diretor de Operação e Manutenção da GeT 

na COPEL, o Sr. Thadeu continua a trabalhar na TS Energy Service, como pode ser 

comprovado através das postagens realizadas pelo mesmo na rede social LinkedIn e pelo site 

da própria TS Energy Service (conforme consta do dossiê anexo ao Ofício encaminhado, e que 

segue anexo à presente denúncia). 

 

Com relação a este ofício, novamente, a COPEL não se manifestou até o 

presente momento. Assim, em 08/02/2021, o Coletivo de Entidades Sindicais que consta como 

requerentes na presente Denúncia encaminhou novo ofício à COPEL, solicitando informações 

sobre os ofícios encaminhados pelo SENGE/PR anteriormente, e novamente, não houve 

reposta por parte da empresa até o momento, muito menos se verificou a tomada de qualquer 

providência em face dos fatos trazidos à tona. 

 

Desta forma, para o molde de garantir o melhor interesse das categorias 

representadas pelas entidades denunciantes, e com vistas à proteção do interesse público que, 

indubitavelmente, deveria guiar a tomada de decisões da COPEL – tendo em vista que 

majoritariamente é de propriedade do Estado do Paraná – o Coletivo Sindical de Empregados 

da COPEL não tem outra alternativa além de encaminhar a presente denúncia com pedido para 

tomada das devidas providências por parte deste Parquet, com base no que será exposto. 

 

 

2. Da Violação ao Código de Ética e Conduta. Dano Moral Coletivo. 

 

Por força do disposto no art. 9° da Lei n° 13.303/2013, que estabelece o dever de 

formulação, no âmbito das sociedades de economia mista de todos os níveis da Administração 

Pública, encontra-se vigente no âmbito interno da COPEL, Código de Conduta que serve como 

“instrumento orientador dos atos de todas as pessoas que exercem atividades em nome da Copel 
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e de suas subsidiárias integrais” (conforme Mensagem do Presidente, fls. 3 do Código de 

Conduta). 

 

Iremos destacar, com relação ao que se mostra relevante conforme os fatos 

narrados, os seguintes pontos do Código de Conduta de forma a demonstrar a gravidade da 

conduta do citado Diretor, e como a ausência de medidas por parte da Copel impacta 

severamente a moral dos trabalhadores representados por este Coletivo de Entidades, e também 

a imagem da empresa perante terceiros: 

 

(...) 
D. SEGURANÇA E SAÚDE 
A Copel reconhece que a segurança e a saúde são fatores primordiais para o desenvolvimento 
dos negócios em que atua. Desta forma valoriza e respeita o ser humano na sua integralidade e 

coloca a vida sempre em primeiro lugar. 
Condutas recomendadas: 
1. Promover um ambiente de trabalho sadio e seguro, adotando medidas de preservação da 
integridade física, mental, emocional e moral. 
2. Adotar ações de promoção de saúde e de segurança em todas as atividades da empresa, tratando 

os riscos ocupacionais, de forma a minimizar os impactos ambientais das atividades laborais e 
proporcionar bem-estar. 
3. Agir como o principal responsável por sua segurança e saúde no trabalho e contribuir para 
com as dos colegas. 
4. Cuidar da própria saúde e de segurança de forma preventiva. 

(...) 
Condutas não aceitas: 
1. Expor a si mesmo ou a qualquer pessoa a perigos que possam causar lesões ou acidentes. 
2. Executar atividades sem condições de segurança, sem a observância da legislação vigente, 
normas e instruções técnicas de segurança de trabalho. 

(...) 
F. RESPEITO 

A Copel pauta suas ações no respeito às partes relacionadas e interessadas, valoriza a confiança 
conquistada ao longo de sua história e incentiva a consideração e a cortesia com o próximo. A 
empresa tem o compromisso de apoiar, proteger e preservar os direitos humanos e as relações de 
trabalho, adotando políticas e práticas que contribuam para este fim. 
Condutas recomendadas: 
1. Tratar todos de forma justa, cortês e igualitária. 
2. Conduzir as relações com harmonia, solidariedade, dignidade, respeito, transparência e lealdade. 

(...) 
7. Prezar por uma postura gentil, cortês, colaborativa e responsável, mantendo o decoro no ambiente 

de trabalho. 
(...) 
9. Relacionar-se de forma íntegra, contributiva, transparente e sustentável. 

(...) 
Condutas não aceitas: 

(...) 
2. Adotar atitude que denigra a imagem da Companhia, partes relacionadas e partes 
interessadas. 
3. Expor de forma preconceituosa qualquer indivíduo. 
4. Discriminar qualquer pessoa, em razão de cor, etnia, classe social, convicção política, 

naturalidade, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, credo, religião, culto, idade, deficiência, 
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doença, ideologia, origem regional, aparência, nacionalidade, estado civil, escolaridade, hierarquia, 
cargo, função ou outros. 
(...) 
10. Praticar as condutas não aceitas previstas neste princípio em mídias sociais ou qualquer 
outro meio de comunicação de forma a expor a Companhia e/ou qualquer parte interessada 
e relacionada. (grifo nosso) 

 

Aliado ao inteiro teor do Código de Conduta (que vai anexo à presente Denúncia, 

e dela é parte integrante para todos os fins de direito), existe no âmbito interno da COPEL 

normativo interno acerca da aplicabilidade do referido Código (NAC 030300), dispondo o que 

segue abaixo: 

 

3.4 – OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE CONDUTA 
3.4.1 – A Copel deverá comunicar seus padrões de comportamento ético (Código de Conduta) às 
partes interessadas e divulgar os casos de violação por meio do Relatório de Sustentabilidade, 
disponível no site da Copel. 
3.4.2 – A Copel estende seu Código de Conduta para partes interessadas, utilizando diversos 
mecanismos e mantendo a publicação no seu site, bem como nos sites da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM e da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – BM&FBOVESMA, com o objetivo 
de contribuir para a construção de relações baseadas na ética, no respeito em todos os níveis de 
relacionamento, interno e externo. 
3.4.3 – A não observância do Código de Conduta pelos empregados, administradores (diretores e 
conselheiros) e conselheiros fiscais, estagiários e aprendizes, sujeitará à aplicação das penalidades 
previstas nas normas internas da Copel e/ou legislação vigente, podendo, inclusive, levar à 
instauração de Procedimento Administrativo Sumário e/ou à rescisão do contrato de trabalho. 
(...) 
3.5 – CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA 
3.5.1 – Cabe aos administradores (diretores e conselheiros) respeitar e zelar pela conduta ética 
na Copel e garantir a aplicação do Código de Conduta. 

3.5.2 – Os gerentes deverão reger pelas disposições do Código de Conduta e aplicar o conteúdo 
em seu âmbito de atuação, promovendo a divulgação de forma a buscar o entendimento e a 
internalização de suas disposições. (grifo nosso) 
 

Nos termos da Norma Interna citada e invocada, há no âmbito interno da COPEL 

procedimento administrativo específico para disciplina funcional (NAC 040301), que trata 

especificamente acerca dos conceitos de ato faltoso (e seus três níveis de gravidade: falta leve, 

falta média e falta grave), além de estabelecer três tipos de medidas disciplinares 

(advertência, suspensão disciplinar e dispensa do empregado). 

 

Realizado o escorço fático e normativo acima disposto, verificamos a ocorrência 

de conduta omissiva por parte da empresa denunciada, na medida em que não houve, até o 

presente momento, a tomada de nenhuma atitude pela Gerência, pela Diretoria ou pela 

Presidência no sentido de repreender a conduta do Diretor, Sr. Thadeu, em face da gravidade 

dos fatos destacados. 
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Reitere-se, Excelentíssimo Procurador, que o indigitado Diretor manifestou sua 

opinião discriminatória em rede social (LinkedIn), de ampla publicidade e alcance, atingindo a 

coletividade dos trabalhadores representados pelas entidades sindicais denunciantes de igual 

forma e amplitude – na medida em que foram referidos como sendo “porcos de granja”; também 

o indigitado Diretor não cumpriu com o seu dever de adotar postura exemplar e de comando ao 

participar de festas com aglomerações em plena pandemia na virada do ano, tendo este fato 

igualmente sido documentado em rede social (Instagram) – a despeito da cobrança incessante 

por parte da empresa denunciante sobre os demais trabalhadores de que devem ser tomados 

os devidos cuidados para evitar o contágio pelo novo coronavírus, dentro e fora da empresa. 

 

Também é digno de destaque o fato, infelizmente comum no âmbito empresarial, 

de que para a apuração de fatos cometidos por outros trabalhadores de níveis mais baixos, há 

até mesmo uma certa pressa por parte da empresa denunciada em movimentar os Processos 

Administrativos para apuração de eventuais condutas faltosas, e consequentemente, com a 

apuração das sanções que são entendidas como cabíveis. 

 

Entretanto, no caso concreto, reitere-se, verifica-se a total inércia da empresa 

denunciada em movimentar qualquer tipo de procedimento interno para apurar a 

gravidade dos fatos suscitados, ou menos ainda, de se posicionar frente aos demais 

trabalhadores para repreender a postura do Diretor. 

 

Ao não tomar nenhum tipo de atitude ou de posição, parece-nos que a posição da 

empresa denunciada é a de que os trabalhadores representados pelas entidades sindicais de 

fato seriam “porcos de granja”, ou então, que não haveria problema em desrespeitar as normas 

de distanciamento social neste período de pandemia – as condutas praticadas pelo Diretor, sobre 

as quais não repousa qualquer tipo de controvérsia, tendo em vista a ampla publicidade dos fatos 

narrados, conforme ofícios encaminhados à empresa denunciada pelas entidades sindicais 

denunciantes. 

 

Cita-se neste sentido o seguinte julgado, como representativo do entendimento 

dos Tribunais sobre a matéria: 
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DANO MORAL COLETIVO - PROVA CONCRETA DA OFENSA MORAL DA COLETIVIDADE - 
PRESCINDIBILIDADE. A caracterização do dano moral coletivo está ligada à ofensa, em si, a 
direitos difusos e coletivos, cuja essência é tipicamente extrapatrimonial, não havendo, portanto, 
necessidade de comprovação de perturbação psíquica da coletividade. Com efeito, o que deve ser 
analisado é a gravidade da violação cometida frente à ordem jurídica, sendo prescindível a 
demonstração da repercussão de eventual violação na consciência coletiva do grupo social, uma 
vez que a lesão moral sofrida por este decorre, exatamente, da injusta lesão a direitos 
metaindividuais socialmente relevantes. (TRT-3 - RO: 00109693720175030142 MG 0010969-
37.2017.5.03.0142, Relator: Marcio Ribeiro do Valle, Data de Julgamento: 17/03/2021, Oitava 
Turma, Data de Publicação: 17/03/2021.) 

 

Desta forma, requer-se a abertura de procedimento investigatório, de forma a 

apurar a conduta do Diretor – Sr. Thadeu Carneiro da Silva – conforme fatos narrados acima, em 

conjunto com a conduta da empresa denunciada, de forma a averiguar a possível ocorrência de 

lesão a direitos da coletividade, notadamente de ordem moral, mediante a conduta omissiva da 

Companhia, tudo nos termos da fundamentação. 

 

 

4. Dos Requerimentos Finais. 

 

Portanto, e conforme exposto, requer-se o recebimento da presente denúncia, 

para o molde de instauração de Inquérito, com vistas à apuração dos fatos narrados em face do 

ordenamento jurídico e das normas aplicáveis na espécie. 

 

Pugna-se, igualmente, pela produção de todas as provas em direito admitidas, em 

especial a realização de oitiva de testemunhas e das partes interessadas, para melhor 

esclarecimento da controvérsia. 

 

Pedem deferimento. 

Curitiba, 25 de março de 2021. 

 

João Luiz Arzeno da Silva 

OAB/PR 23.510 

Marcelo Trindade de Almeida 

OAB/PR 19.095 





































































































































CONSELHO DE ORIENTAÇÃO ÉTICA

O Conselho de Orientação Ética – COE é um colegiado 
vinculado administrativamente à Presidência, com  
a  atribuição  de  contribuir  para  que  a  atuação  da 
Companhia  seja  permanentemente  conduzida  por 
princípios morais e éticos no desenvolvimento de seus 
negócios, bem como pela atualização e efetiva aplicação 
dos princípios e orientações deste Código de Conduta pelas 
partes relacionadas e interessadas, em consonância com a 
Missão, a Visão, os valores da Copel, os Princípios do Pacto 
Global e da Governança Corporativa.

O COE aprecia e emite orientação em processos relacionados 
à conduta ética e íntegra na Companhia.

Para garantir transparência e autonomia, o COE é constituído 
por conselheiros, representantes das Diretorias da Copel 
(Holding) e suas Subsidiárias Integrais, nomeados por meio 
de circular, e um representante da sociedade civil.

Esta versão do Código foi aprovada na 2287ª Reunião da Diretoria da Copel, 
realizada em 06.02.2018, e na 166ª Reunião Extraordinária do Conselho de 
Administração da Companhia, realizada em 13.03.2018.

Versões anteriores: 
- 2250ª Redir, de 29.05.2017 / 167ª Reunião Ordinária do CAD, de 13.06.2017 
- 2176ª Redir, de 18.11.2015 / 151ª Reunião Ordinária do CAD, de 09.12.2015



MENSAGEM DO PRESIDENTE

Este Código de Conduta é instrumento orientador dos atos de todas as pessoas 
que exercem atividades em nome da  Copel  e  de  suas  subsidiárias  integrais  
e  controladas,  os  empregados (independente  da  sua  função  ou  posição  
hierárquica),  administradores (membros do Conselho de Administração e 
Diretoria Executiva), membros do Conselho Fiscal, estagiários, fornecedores, 
prestadores de serviços e terceirizados, aos quais cabe as responsabilidades 
de reger-se por suas disposições e de aplicar, em seu âmbito de atuação, 
seu conteúdo, além de promover sua divulgação, seu entendimento e sua 
internalização.

Os princípios norteadores deste Código são chamados de “Orientadores da 
Conduta Copeliana”, e incorporam os Valores da Copel (Ética, Respeito às 
Pessoas, Dedicação, Transparência, Segurança e Saúde, Responsabilidade e 
Inovação), Missão (Prover energia e soluções para o desenvolvimento com 
sustentabilidade), Visão (Ser referência nos negócios em que atua gerando valor 
de forma sustentável), princípios do Pacto Global, da Governança Corporativa e 
do Programa de Integridade da Copel.

Todos estamos sujeitos a passar por um ou mais dilemas éticos e controversos 
em nossa trajetória. Sempre que isto ocorrer, pergunte a si mesmo:

“O fato ou a decisão está de acordo com a lei, com as políticas e normas da 
Copel e com meus valores pessoais?”

Leia este Código e consulte-o sempre que tiver dúvidas em seu dia a dia, tanto 
na Copel como na sociedade.

 

Antonio Guetter 
Diretor Presidente
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A. INTEGRIDADE

A Copel valoriza a conduta íntegra e leal ao agir com empregados, prestadores 
de serviço, fornecedores, parceiros, clientes, com a sociedade e demais partes 
interessadas, pautada pelo comprometimento com suas atividades, e espera 
que cada um discipline suas ações com base na lei, orientando-se pela ética no 
desempenho de suas atribuições e defendendo, como compromisso profissional 
e moral, os objetivos, diretrizes e legítimos interesses da Companhia.

Condutas recomendadas:

1. Estar comprometido com a missão, a visão e os valores da Copel, como 
verdadeiro agente modificador, na busca da excelência e perenidade da 
Companhia. 

2. Agir com honestidade, impessoalidade, respeito e de maneira 
transparente nas suas atividades, sem a obtenção de vantagens 
indevidas.

3. Estar comprometido com a permanente melhoria na qualidade dos 
serviços por meio da capacitação técnico-profissional constante e 
sugerindo, sempre que possível, projetos, iniciativas e ações que 
contribuam com a missão institucional da Companhia. 

4. Informar qualquer risco à integridade ao negócio, à imagem, à 
reputação e ao patrimônio da Companhia à sua gerência imediata 
ou aos canais disponibilizados pela Companhia, atuando de forma 
preventiva.

5. Contribuir para melhoria de processos, produtos e serviços a partir de 
experiências com iniciativas de cooperação, como visitas, reuniões, 
benchmarking e similares. 

6. Não solicitar, exigir, aceitar, nem oferecer, prometer, dar qualquer tipo 
de valor, vantagem, benefício, gratificação ou propina, para si ou para 
outro, como contrapartida de atividades suas ou de terceiros.

7. Rejeitar e denunciar casos de fraude e corrupção, sob qualquer forma, 
que envolva ou não valores monetários.

8. Atuar de forma proativa e preventiva, com vistas a mitigar riscos 
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à Companhia de modo a agregar valores éticos, morais, sociais e 
econômicos à gestão pública. 

9. Otimizar e zelar pela alocação e pelo uso adequado e eficiente de todas 
as instalações, bens e recursos da Companhia e pela plena gestão 
documental sob sua guarda e responsabilidade.

10. Observar os princípios da economicidade, razoabilidade e 
responsabilidade socioambiental, na aquisição, operação e 
manutenção das instalações, bens e recursos da Companhia. 

11. Levar ao conhecimento de sua gerência imediata ou do Conselho de 
Orientação Ética situação que represente conflito de interesses ou 
violação de conduta ética. 

12. Não praticar ou se envolver em qualquer atividade que seja conflitante 
com os interesses da Copel.

13. Manter conduta adequada no ambiente de trabalho ou fora dele, 
inclusive em mídias sociais, ao utilizar o nome ou logomarca da Copel, 
uniforme ou qualquer material que possa identificá-lo como seu 
representante, visando sempre à preservação da imagem e reputação 
da Companhia. 

14. Respeitar os concorrentes, parceiros e clientes, promovendo 
concorrência justa e aberta, combatendo a conduta desleal, a pirataria, 
o contrabando e a adulteração de produtos. 

15. Combater a corrupção ativa e passiva e a concussão em todas as suas 
formas, inclusive peculato, extorsão, propina, conluio, agenciamento de 
informação ilegal e tráfico de influência. 

16. Quando identificado qualquer conflito de interesses ou interesse 
particular em relação a processos ou atividades, é dever da pessoa 
física envolvida manifestar-se tempestivamente à sua gerência imediata 
ou ao Conselho de Orientação Ética. No caso de reuniões ou atividades 
em que se evidencie conflito de interesses, a pessoa envolvida deverá 
retirar-se imediatamente da discussão e não poderá participar da 
decisão até o encerramento do assunto. 
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17. Utilizar a internet, a intranet, o acesso à rede, sistemas corporativos e 
o correio eletrônico disponibilizados pela Copel com responsabilidade 
e segurança, respeitando as políticas e procedimentos ligados à sua 
utilização e proteção.

18. Não fornecer nem utilizar senhas de terceiros para sistemas ou 
computadores.

19. Não elaborar nem publicar em meios digitais conteúdos que 
contrariem os interesses da Companhia.

20. Cumprir integralmente as normas internas referentes à segurança da 
informação, de forma a garantir a integridade, a disponibilidade e a 
confiabilidade das informações da Companhia.  

Condutas não aceitas:

1. Conduzir as transações de negócio em desacordo com a missão, a 
visão, os valores e políticas da Companhia. 

2. Subordinar a estrutura organizacional e ocupacional, unidades 
administrativas, controladas, coligadas, empreendimentos e 
participações da Companhia a interesses pessoais próprios ou de 
acionistas, empregados, administradores e demais partes interessadas 
e relacionadas. 

3. Utilizar, divulgar ou repassar, para benefício próprio ou de terceiros, 
metodologias, conhecimento ou informações confidenciais e 
privilegiadas da Companhia.

4. Divulgar ou utilizar em proveito próprio ou de terceiro informações 
privilegiadas ou confidenciais obtidas em razão das atividades 
exercidas.

5. Utilizar recursos da Companhia para fins particulares ou de terceiros. 

6. Utilizar ferramentas de comunicação pessoais ou da Companhia 
durante a jornada de trabalho para fins particulares além do tempo 
mínimo indispensável ou que possa prejudicar interesses, atividades e 
imagem da Companhia. 
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7. Rasurar, adulterar, reter ou apropriar-se de documentos, registros, 
cadastros e sistemas de informação da Companhia, ou permitir o 
acesso de terceiros a estes. 

8. Estabelecer relações que apresentem conflito de interesses, 
principalmente quando esses envolverem parentes ou pessoas de seu 
relacionamento profissional ou pessoal. 

9. Desenvolver atividades fora do ambiente de trabalho que possam 
conflitar com os negócios da Copel. 

10. Manter interesses pessoais, políticos, econômicos e financeiros com 
empresas parceiras, concorrentes, clientes ou fornecedores, caso 
esses interesses possam influenciar suas ações no desempenho das 
atividades relacionadas à Companhia. 

11. Promover, aceitar e apoiar o nepotismo. 

12. Indicar parentes ou familiares ou levar outra pessoa a indicá-los para 
contratação por fornecedores da Copel. 

13. Prestar serviços remunerados ou receber remuneração por serviços 
prestados a qualquer concorrente, cliente ou fornecedor que se 
caracterizem como conflito de interesse. 

14. Executar trabalhos estranhos às atividades da Copel durante o horário 
de expediente na Companhia. 

15. Obter, para si ou para terceiros, benefícios oriundos de negócios 
realizados ou de oportunidades que venham a ter no desempenho de 
suas atividades na Copel sem o prévio consentimento da Companhia. 

16. 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.  
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17. Receber presentes, brindes ou cortesias de quem tenha interesse em 
decisão do empregado, de colegiado, da área ou da gerência da qual 
este participe, fora dos limites estabelecidos no item anterior.

18. Fornecer serviços, brindes ou cortesias cujo valor ultrapasse 20% do 
salário mínimo nacional. Estes só podem ser prestados ou 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 de impulsionamento, 
restrita, e devidamente autorizada pela área competente. 

19. Fazer qualquer comunicação pública em nome da Companhia, em 
qualquer situação, a menos que autorizado por área competente ou 
então respaldado pela Política de Comunicação e Política de Divulgação 
de Atos e Fatos Relevantes da Copel. 

20. Oferecer ou comercializar quaisquer produtos e serviços dentro do 
ambiente da Companhia durante a jornada de trabalho. 

21. Apropriar-se de ideia, estudo ou trabalho que foi elaborado por outro, 
ou repassá-lo sem as devidas citações, referências ou autorizações. 

22. Induzir outros a agir em desacordo com leis, regulamentos, políticas, 
normas, padrões, procedimentos e boas práticas organizacionais. 

23. Incentivar, praticar ou tolerar a pedofilia. 

24. Incentivar, praticar ou tolerar a pornografia no ambiente do trabalho. 

25. Deixar de atender aos requisitos estabelecidos pelos códigos de 
conduta ou ética das respectivas profissões.

26. Participar, tolerar, facilitar ou apoiar qualquer tipo de atividade 
corrupta, ativa ou passiva, envolvendo ou não valores financeiros, 
tais como extorsão, suborno, propina, conluio, agenciamento 
de informação ilegal ou tráfico de influência com concorrentes, 
fornecedores, prestadores de serviços, clientes e demais partes 
interessadas.

27. Participar, facilitar, apoiar ou tolerar qualquer tipo de negociação, 
formal ou informal, com concorrentes, com o intuito de praticar 
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superfaturamento, bem como, definir preços, propostas, níveis de 
produção, níveis de estoque, territórios de vendas, clientes, licitações, 
custos, margens de lucro, divisão ou fatia de mercados (“Market 
share”), alocação de clientes, apresentação de propostas em licitações 
e/ou qualquer outro assunto que pode gerar dúvidas no que se refere à 
conduta ética perante o mercado. 

28. Participar, facilitar, apoiar ou tolerar qualquer tipo de desvio, fraude, 
irregularidade e ato ilícito praticado contra a administração pública e 
demais partes interessadas. 

29. Exercer ou compactuar com atividades e/ou práticas que envolvam a 
dissimulação da origem ilícita de recursos - “lavagem de dinheiro”. 

30. Emitir e/ou divulgar informações não-oficiais de qualquer espécie. 

B. CONFORMIDADE

A Copel valoriza o respeito incondicional e irrestrito à totalidade de leis 
nacionais e estrangeiras aplicáveis, regulamentos, políticas, normas, padrões, 
procedimentos e boas práticas organizacionais, em todas as atividades em 
nome da Companhia e onde quer que ela atue.

Condutas recomendadas:

1. Estar comprometido com o atendimento aos requisitos estabelecidos 
por leis nacionais e estrangeiras aplicáveis, regulamentos, políticas, 
normas, padrões, procedimentos e boas práticas organizacionais. 

2. Contribuir para a melhoria de políticas, normas, padrões, 
procedimentos e práticas da companhia. 

3. Verificar previamente à execução de quaisquer atividades em nome da 
Companhia sua conformidade com leis e regulamentos de onde forem 
praticados ou destinarem-se a produzir efeitos, seja no Brasil ou no 
exterior. Em caso de dúvida, deverá ser solicitada opinião legal da área 
competente. 
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4. Denunciar, à área competente da Companhia, todo e qualquer ato 
de improbidade administrativa e crimes praticados por empregados 
(independentemente da sua função ou posição hierárquica), 
administradores, clientes e fornecedores contra a ordem econômica e 
tributária que venha a ter conhecimento.

5. Colaborar com qualquer apuração ou investigação promovidas 
internamente ou por órgãos fiscalizadores externos.

6. Manter sigilo absoluto sobre qualquer tipo de informação, fato ou 
operação que envolva a natureza estratégica da Copel. 

7. No encerramento da relação de trabalho ou profissional toda 
informação reservada e confidencial deverá ser devolvida, incluindo 
documentos e dispositivos de armazenamento, persistindo, em todos 
os casos, o dever de confidencialidade.

8. Zelar pela marca, imagem e identidade visual da Copel.

9. Informar à Copel sobre o início, evolução e resultado de qualquer 
procedimento judicial, penal ou administrativo, de caráter sancionador, 
no qual seja a parte imputada, inculpada ou acusada e possa afetá-lo 
no direito de suas funções como profissional ou prejudicar a imagem 
ou interesses da Copel.

10. Utilizar a internet, a intranet, o acesso à rede e ao correio eletrônico 
disponibilizados pela Copel com responsabilidade e segurança, 
respeitando as políticas e procedimentos ligados à sua utilização e 
proteção.

Condutas não aceitas:

1. Usar métodos ilegais ou antiéticos na obtenção de informações 
competitivas para a Companhia, como furto de informações 
confidenciais e segredos de negócio.

2. Divulgar ou induzir a divulgação de informações confidenciais da Copel 
ou de outras empresas, por empregados e administradores atuais ou 
ex-empregados e ex-administradores da Companhia.

3. Repassar a terceiros informações privilegiadas, estratégicas ou 
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confidenciais, sobre a Companhia e seus negócios, ainda não 
divulgadas publicamente, ou transacionar títulos ou ações durante o 
período de confidencialidade. 

4. Rasurar, adulterar, destruir, reter documentos, registros, cadastros e 
sistemas de informação da Companhia, e/ou criar documentação ou 
registros falsos, para induzir outras pessoas a entendimento incorreto 
ou tendencioso sobre qualquer questão baseada neles.

5. Obstruir eventuais investigações ou sindicâncias internas ou externas.

6. Possibilitar o acesso de pessoas não autorizadas aos sistemas 
informatizados ou instalações da Companhia.

7. Copiar, distribuir ou utilizar, sem autorização, quaisquer trabalhos, 
publicações, projetos ou softwares (protegidos por direitos 
autorais, desenvolvidos internamente ou obtidos por contratos de 
licenciamento).

8. Instalar ou utilizar programas nos computadores da Companhia que 
não tenham sido autorizados pelas áreas competentes.

9. Divulgar ou comentar, seja para a imprensa ou em redes sociais, 
informações que possam denegrir a imagem da Copel.

10. Cadastrar o e-mail corporativo e/ou institucional em mídias sociais, 
websites e fóruns de discussão alheios aos interesses e/ou negócios e 
serviços da Copel.

11. Utilizar materiais, imagem, marca ou patrimônio da Copel em proveito 
próprio ou de terceiros. 

12. Realizar proselitismo político ou religioso nos locais de trabalho ou 
durante as atividades desempenhadas em nome da Copel.

13. Manifestar-se publicamente em nome da Copel sem autorização.
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C. TRANSPARÊNCIA

A Copel preza para que as comunicações, informações e relatórios externos e 
internos divulgados às partes relacionadas e interessadas pertinentes sejam 
transparentes, claros em seus objetivos, intenções e ações e estejam completos, 
exatos e em conformidade com a legislação vigente e normas internas da 
Companhia, observados os limites do direito à confidencialidade.

Condutas recomendadas:

1. Agir de forma proativa com objetividade, clareza, honestidade, 
confiabilidade, transparência, lealdade, exatidão e cooperação nos 
negócios, atividades e interesses da Companhia. 

2. Prestar contas de atividades, decisões, recursos utilizados e resultados 
obtidos, quando necessário, aos superiores hierárquicos, partes 
relacionadas e interessadas, órgãos de controle interno e externo. 

3. Incentivar a boa comunicação interna e externa, de forma espontânea, 
autêntica, franca, tempestiva, clara, objetiva e acessível.

4. Atender, conforme legislação e normas internas, demandas de 
auditores internos e externos, investigações e sindicâncias, concedendo 
acesso completo e preciso às informações, transações, documentos, 
registros, sistemas de informação, pessoas, bens e instalações da 
Companhia.

5. Implantar, manter e aprimorar controles internos que assegurem o 
tratamento dos riscos para pronta elaboração e confiabilidade de 
informações, relatórios e demonstrações financeiras da Companhia.

6. Tratar de forma transparente e adequada todas as informações 
econômicas, financeiras, contábeis, sociais, ambientais e de governança 
corporativa da Companhia.

7. Fornecer às partes interessadas ou relacionadas, ou em programas 
de cooperação, benchmarking e similares, informações sobre os 
nossos processos, resguardada a confidencialidade da informação e 
respeitadas as normas internas.  
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8. Conhecer, aplicar e compartilhar com as partes relacionadas e 
interessadas as diretrizes da Companhia na condução da gestão dos 
negócios.

Condutas não aceitas:

1. Divulgar informações confidenciais da Companhia. 

2. Divulgar informações privilegiadas e as relativas a atos e fatos 
relevantes da Companhia antes de se tornarem públicas. 

3. Utilizar informações confidenciais e privilegiadas da Companhia em 
benefício próprio ou de terceiros. 

4. Utilizar em benefício próprio ou de terceiros, divulgar ou repassar 
informações confidenciais obtidas com partes relacionadas e 
interessadas.

D. SEGURANÇA E SAÚDE

A Copel reconhece que a segurança e a saúde são fatores primordiais para o 
desenvolvimento dos negócios em que atua. Desta forma valoriza e respeita o 
ser humano na sua integralidade e coloca a vida sempre em primeiro lugar.

Condutas recomendadas:

1. Promover um ambiente de trabalho sadio e seguro, adotando medidas 
de preservação da integridade física, mental, emocional e moral. 

2. Adotar ações de promoção de saúde e de segurança em todas as 
atividades da empresa, tratando os riscos ocupacionais, de forma 
a minimizar os impactos ambientais das atividades laborais e 
proporcionar bem-estar. 

3. Agir como o principal responsável por sua segurança e saúde no 
trabalho e contribuir para com as dos colegas.

4. Cuidar da própria saúde e da segurança de forma preventiva. 
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5. Apoiar e contribuir para o desenvolvimento contínuo das práticas 
seguras em todas as suas tarefas e de seus colegas. 

6. Proporcionar e participar continuamente de eventos relacionados à 
saúde e segurança, além de disseminar a cultura preventiva.  

7. Propiciar instalações e equipamentos seguros, visando a um ambiente 
sadio e com qualidade de vida no trabalho.

8. Tratar de forma transparente todas as informações relativas à 
segurança e à saúde. 

9. Apoiar, em sua recuperação, as pessoas que apresentem 
comprometimento com álcool ou drogas, conforme norma interna. 

10. Agir de forma segura no ambiente de trabalho e reportar ao gerente 
imediato, caso não haja plenas condições para executar tarefas, de 
forma a comprometer a própria segurança ou de outras pessoas. 

11. Adiar a realização de qualquer tarefa onde as medidas de segurança 
detectadas pela análise de risco não estejam atendidas. 

12. Informar e orientar os consumidores, empregados e terceiros sobre os 
riscos potenciais de nossos produtos e serviços.

13. Exigir das contratadas o cumprimento dos preceitos de saúde e 
segurança, estabelecidos na legislação vigente, contratos e nas normas 
e instruções internas relativas ao assunto, bem como ações que 
assegurem a integridade física e mental dos seus empregados e de 
terceiros. 

14. Disponibilizar, exigir e utilizar adequadamente os equipamentos de 
proteção individual e coletivo.

15. Cumprir integralmente a legislação vigente, as normas internas, normas 
regulamentadoras e instruções técnicas de segurança do trabalho. 

16. Comunicar às áreas responsáveis pela saúde e segurança do trabalho 
e ao gerente imediato, condições inseguras, desrespeito às regras 
de segurança ou situações que possam colocar a integridade física, 
mental, emocional, moral e a vida em risco. 
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Condutas não aceitas:

1. Expor a si mesmo ou a qualquer pessoa a perigos que possam causar 
lesões ou acidentes. 

2. Executar atividades sem condições de segurança, sem a observância 
da legislação vigente, normas e instruções técnicas de segurança de 
trabalho. 

3. Não utilizar ou utilizar de forma inadequada equipamentos de proteção 
individual e coletivos. 

4. Ingressar, comercializar, portar ou consumir qualquer tipo de bebida 
alcoólica no ambiente de trabalho ou em qualquer instalação ou 
atividade relacionada à Companhia.

5. Ingressar, comercializar, portar, consumir ou estar sob o efeito de 
qualquer tipo de droga ilícita no ambiente de trabalho ou em qualquer 
instalação ou atividade relacionada à Companhia . 

6. Portar armas de qualquer espécie nas dependências da Companhia, 
salvo para profissionais expressamente autorizados para tal. 

7. Deixar de relatar, tão logo se detecte, ao gerente ou aos canais 
competentes, qualquer situação que possa comprometer a segurança e 
a saúde física, mental, emocional ou moral de qualquer pessoa. 

8. Permitir condições inadequadas de trabalho que possam ser inseguras, 
degradantes ou prejudiciais a saúde física, mental, emocional ou moral 
dos empregados, administradores, contratados e estagiários. 
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E. RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

A Copel conduz seus negócios e atividades com responsabilidade social e 
ambiental contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 

Condutas recomendadas:

1. Conduzir suas ações de maneira a contribuir para a sustentabilidade 
econômica, ambiental e social no âmbito de atuação da Companhia. 

2. Comprometer-se com os programas sociais e ambientais da 
Companhia, visando a preservação do meio ambiente, a vida, o 
desenvolvimento sustentável e o respeito às futuras gerações. 

3. Contribuir para implementação de boas práticas de responsabilidade 
social e ambiental, visando a educação para a sustentabilidade, no 
âmbito da Companhia ou na sociedade. 

4. Adotar práticas que contribuam para fortalecer os direitos humanos 
e trabalhistas, de modo a erradicar casos de trabalho forçado e de 
trabalho infantil.

5. Atuar com diligência para a superação de qualquer situação que possa 
prejudicar a sociedade ou o meio ambiente. 

6. Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias que reduzam o 
impacto ao meio ambiente e a sociedade. 

7. Proporcionar e/ou participar de treinamentos que envolvam o 
tratamento de situações de risco que possam afetar a sociedade ou o 
meio ambiente. 

8. Estimular a adoção de boas práticas de responsabilidade social e 
ambiental por todas as partes interessadas e relacionadas. 

9. Incentivar o exercício da cidadania e da atuação voluntária. 

10. Realizar e/ou participar de discussões sobre a adoção de medidas 
preventivas, mitigadoras ou compensatórias com as comunidades em 
que a Companhia está inserida. 
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11. Promover ações que conduzam à melhoria da qualidade de vida, 
desenvolvimento econômico, social, e ambiental, com atividades 
culturais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica das 
comunidades em que a Companhia está inserida. 

12. Tratar de forma transparente e responsável todas as informações sobre 
impactos sociais e ambientais causados pela Companhia.

13. Buscar padrões de excelência nos produtos e serviços da Companhia, 
respeitando o meio ambiente e a sociedade.

Condutas não aceitas:

1. Desrespeitar a proteção dos direitos humanos. 

2. Apoiar ou praticar quaisquer atos ou atitudes que possam causar danos 
sociais e ambientais.

3. Deixar de relatar tempestivamente situações de emergência, como 
acidentes ambientais, aos gerentes, às autoridades, à comunidade, 
ou a quaisquer outros canais competentes, para que as medidas 
pertinentes sejam adotadas. 

4. Tolerar, permitir e/ou compactuar com o emprego de mão de obra 
forçada ou infantil. 

F. RESPEITO

A Copel pauta suas ações no respeito às partes relacionadas e interessadas, 
valoriza a confiança conquistada  ao longo de sua história e incentiva a 
consideração e a cortesia com o próximo. A empresa tem o compromisso de 
apoiar, proteger e preservar os direitos humanos e as relações de trabalho, 
adotando políticas e práticas que contribuam para este fim. 

Condutas recomendadas:

1. Tratar todos de forma justa, cortês e igualitária.
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2. Conduzir as relações com harmonia, solidariedade, dignidade, respeito, 
transparência e lealdade. 

3. Negociar de forma justa e honesta. 

4. Aceitar, respeitar e valorizar a diversidade. 

5. Garantir o direito ao anonimato. 

6. Tratar as informações de forma a preservar a confidencialidade. 

7. Prezar por uma postura gentil, cortês, colaborativa e responsável, 
mantendo o decoro no ambiente de trabalho. 

8. Cumprir tudo o que for acordado e contratado, comunicando qualquer 
eventualidade aos canais competentes. 

9. Relacionar-se de forma íntegra, contributiva, transparente e 
sustentável. 

10. Respeitar as pessoas com deficiência, garantir a sua inclusão social e 
promover a acessibilidade. 

11. Respeitar o direito à privacidade de todos os públicos.

12. Tratar as informações com as partes relacionadas e com as partes 
interessadas de forma a preservar a confidencialidade.

Condutas não aceitas:

1. Emitir acusações falsas. 

2. Adotar atitude que denigra a imagem da Companhia, partes 
relacionadas e partes interessadas. 

3. Expor de forma preconceituosa qualquer indivíduo. 

4. Discriminar qualquer pessoa, em razão de cor, etnia, classe social, 
convicção política, naturalidade, sexo, identidade de gênero, orientação 
sexual, credo, religião, culto, idade, deficiência, doença, ideologia, 
origem regional, aparência, nacionalidade, estado civil, escolaridade, 
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hierarquia, cargo, função ou outros. 

5. Divulgar e fomentar fatos, intrigas, boatos e imagens que possam 
causar qualquer tipo de constrangimento. 

6. Praticar agressões pessoais e institucionais. 

7. Aceitar atitude, política ou prática de discriminação sob qualquer 
pretexto. 

8. Adotar medidas de retaliação a quem, de boa-fé, apresentar opinião, 
questionamento, preocupação ou denúncia sobre irregularidades. 

9. Criar ambiente profissional hostil, que interfira no desempenho 
individual ou afete as condições de trabalho.

10. Praticar as condutas não aceitas previstas neste princípio  em mídias 
sociais ou qualquer outro meio de comunicação de forma a expor a 
Companhia e/ou qualquer parte interessada e relacionada.

i. RELACIONAMENTO COM CLIENTES INTERNOS:

Condutas recomendadas:

1. Respeitar a livre associação sindical e o direito à negociação coletiva. 

2. Respeitar o direito e a liberdade de manifestação e livre associação, 
desde que não se faça uso dos recursos e do nome da Companhia.

3. Garantir à parte denunciada o direito de resposta.

4. Incentivar e propiciar condições para motivação e oportunidades de 
desenvolvimento profissional.

5. Reconhecer os esforços e valorizar os êxitos, tendo o mérito como 
base.

6. Promover o trabalho em equipe e a responsabilidade individual. 

7. Pautar as avaliações profissionais e pessoais de forma justa, dirigindo-
as reservadamente à própria pessoa, evitando, assim, a propagação de 
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opiniões que possam prejudicar a imagem do avaliado.

8. Promover a confiança e a participação por meio de diálogo aberto e 
honesto.

9. Participar de atividades político-partidárias somente em caráter 
estritamente pessoal e fora de seus horários e locais de trabalho. 

10. Fazer uso permanente da identificação funcional e do uniforme, 
mantendo-o em bom estado de conservação. 

11. Valorizar a sinergia entre as áreas, a cooperação entre empregados 
de todas as empresas do grupo Copel e o compartilhamento de 
conhecimentos como forma de aprendizado e disseminação das 
melhores práticas. 

Condutas não aceitas:

1. Utilizar os recursos e o nome da Companhia para atuação, doação ou 
contribuição político-partidária.

2. Praticar ou incentivar qualquer tipo de assédio, especialmente 
os de natureza moral, sexual e econômica, o que inclui conduta 
verbal ou física de humilhação, coação ou ameaça a empregados, 
administradores, contratados, estagiários ou qualquer outra pessoa.

3. Deixar de relatar, tão logo se detecte, ao gerente imediato ou aos 
canais competentes, qualquer situação de assédio.

ii. RELACIONAMENTO COM CLIENTES EXTERNOS:

Condutas recomendadas:

1. Considerar as necessidades e as expectativas dos clientes na oferta de 
produtos, serviços e opções. 

2. Orientar o cliente na eficácia e no uso correto, eficiente e seguro dos 
produtos e serviços. 

3. Respeitar o direito à privacidade do cliente em relação à divulgação de 
dados e informações, bem como de sua propriedade.
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Condutas não aceitas:

1. Deixar de fornecer informações claras e verdadeiras sobre produtos e 
serviços da Companhia.

iii. RELACIONAMENTO COM ACIONISTAS:

Condutas recomendadas:

1. Considerar nas decisões da Companhia os interesses dos acionistas, 
controlador e minoritários, visando ao equilíbrio entre as partes.

2. Praticar comunicação precisa, transparente e tempestiva de informações 
que permitam o acompanhamento das atividades da Companhia e a 
avaliação de seu desempenho e potencial. 

Condutas não aceitas:

1. Privilegiar o interesse de um dos acionistas em detrimento do outro.

iv. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE:

Condutas recomendadas:

1. Respeitar os princípios, as tradições e as necessidades das 
comunidades em que a Companhia atua.

2. Buscar o equilíbrio entre os interesses dos acionistas, da Companhia e 
da sociedade.

3. Manter diálogo com a sociedade visando aprimorar o relacionamento.

4. Comunicar de forma tempestiva, clara e transparente as informações 
de interesse da sociedade.

5. Incentivar  as ações que contribuam para o desenvolvimento da 
sociedade.

6. Respeitar a política de patrocínio priorizando projetos sociais, 
ambientais, culturais e técnicos, alinhados com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade.
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7. Incentivar ações de voluntariado. 

Condutas não aceitas:

1. Desconsiderar os legítimos interesses da sociedade.

v. RELACIONAMENTO COM CONCORRENTES:

Condutas recomendadas:

1. Competir de forma justa, seguindo os princípios da livre e leal 
concorrência.

2. Obter informações de mercado e de concorrentes, de forma lícita e 
idônea.

Condutas não aceitas:

1. Denegrir serviços ou produtos dos concorrentes.

2. Fornecer, adquirir, divulgar ou repassar informações estratégicas e 
segredos de negócios, comerciais e industriais.

vi. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES E PARCEIROS DE 
NEGÓCIOS:

Condutas recomendadas:

1. Promover continuamente o desenvolvimento de fornecedores nas 
questões relacionadas à sustentabilidade empresarial.

2. Adquirir bens e serviços, bem como habilitar fornecedores conforme 
determina a legislação vigente e demais normas internas. 

3. Garantir a equidade no tratamento com os fornecedores.

4. Assegurar os interesses da Companhia por meio de criterioso 
processo de elaboração e acompanhamento de contratos, agindo com 
idoneidade na fiscalização, controle e vistoria técnica, promovendo 
relacionamento profissional entre contratados, fornecedores e 
empregados, observando os dispositivos legais, instruções normativas 
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internas, a isenção e a integridade nas relações comerciais entre a 
Copel e seus fornecedores ou contratados. 

5. Investir no treinamento e qualificação dos empregados que se 
relacionam com os fornecedores, incentivando-os a disseminar os 
princípios éticos da Companhia. 

6. Conduzir reuniões do processo de contratação ou negociação, 
formalmente, sempre na presença de, no mínimo, mais de um 
empregado da Companhia.

7. Comunicar ao superior hierárquico ou ao canal competente condutas 
ou comportamentos inadequados por parte de fornecedores.

Condutas não aceitas:

1. Coagir fornecedores para a desistência de negociações ou contratos 
com concorrentes ou terceiros para manter relacionamento comercial 
com a Copel.

2. Contratar fornecedores que não atendam a legislação, as normas, os 
editais e os princípios de responsabilidade social.

3. Praticar atos que não permitam a livre concorrência nos processos de 
contratação da Companhia.

4. Permitir tratamento que possa comprometer a isenção e a integridade 
nas relações comerciais entre a Copel e fornecedores ou contratados.

vii. RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS:

Condutas recomendadas:

1. Basear as relações com os agentes públicos de forma íntegra, 
contributiva, transparente e sustentável.

2. Participar e incentivar a discussão de políticas públicas relacionadas às 
atividades da Companhia e de temas relevantes para a sociedade.

3. Colaborar em ações de fiscalização e controle do poder público.
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Condutas não aceitas:

1. 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. Efetuar ou coagir outrem a fazer doações a agentes públicos, partidos 
políticos ou a seus membros e candidatos a cargos políticos como 
representante da Companhia. 

3. Utilização de recursos, programas e serviços da Companhia ou a 
associação de suas marcas com atividades de natureza político-
partidária.
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DISPOSIÇÕES FINAIS

i. A Copel repudia a prática da denúncia vazia, conspiratória ou vingativa. 

ii. A denúncia de boa-fé será considerada quando o manifestante apresentar fatos, 
dados ou situações que possam prejudicar a empresa, seus colaboradores 
ou demais públicos de interesse da Copel. Quando de sua ocorrência, serão 
garantidos o anonimato e a apuração seguindo os procedimentos estabelecidos 
no Programa de Integridade da Copel e demais normas e legislação relacionadas. 

iii. A conduta do empregado deve ser sempre considerada no processo de avaliação 
de desempenho da Companhia com base no estabelecido neste Código.

iv. Violações de qualquer disposição a este Código estão sujeitas a medidas cabíveis 
aos responsáveis, de acordo com as leis e normas vigentes. 

v. As penalidades administrativas aplicáveis ao descumprimento deste código serão 
definidas de acordo com a gravidade da ocorrência conforme estabelecido em 
norma interna que trata de disciplina funcional. 

vi. Os procedimentos necessários ao funcionamento do Conselho de Orientação 
Ética da Copel estão disciplinados em norma específica.

vii. Os dados relacionados a denúncias e consultas enviadas ao Conselho de 
Orientação Ética da Companhia serão divulgados anualmente na Intranet e 
Internet. Tal divulgação consiste na apresentação do total de denúncias e 
consultas, preservando o sigilo das partes envolvidas. 

viii. A Copel não admite retaliações ou punições contra profissionais ou quaisquer 
pessoas que apresentem, de boa-fé, críticas, sugestões, denúncias, reclamações 
ou informações à autoridade superior ou a qualquer outra autoridade 
competente. 

ix. A Copel não aceitará atos contra profissionais que, cumprindo o seu dever, 
comuniquem preocupação por meio dos canais competentes, aqui definidos. 

x. Anualmente a Copel realiza treinamentos obrigatórios sobre o Código de 
Conduta para todos os empregados e administradores, sendo que, para os 
recém-admitidos, este tema está inserido na grade curricular do programa de 
integração.
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xi. Todos os empregados e terceiros que atuam em nome da Copel são obrigados 
a observar as regras e procedimentos destinados a garantir o cumprimento da 
legislação nacional e estrangeira aplicáveis, destacando a Lei Anticorrupção (Lei 
Federal nº 12.846/2013 e o Decreto 8.420/2015 que a regulamenta) e normas 
internas. 

xii. O compromisso com o Código de Conduta, bem como suas revisões, deverá ser 
formalizado por meio de assinatura de Termo específico, mesmo que de forma 
eletrônica, para todos os empregados, administradores, membros do Conselho 
Fiscal, estagiários, fornecedores, prestadores de serviços e terceirizados. 

CANAIS

Comprometida com a conduta ética e visando maior transparência e segurança 
de suas atividades, a Copel  disponibiliza na Intranet e na Internet o Portal 
Compliance, que reúne informações sobre integridade na Copel. 

i. Portal Compliance: link em www.copel.com. 

ii. Conselho de Orientação Ética - COE é um colegiado vinculado 
administrativamente à Presidência, com a atribuição de contribuir para que 
a atuação da Companhia seja permanentemente conduzida por princípios 
morais e éticos, bem como pela atualização, divulgação e efetiva aplicação 
dos preceitos e orientações do Código de Conduta pelos empregados, 
administradores e contratados, em consonância com os valores da Copel e 
os princípios do Pacto Global e de Governança Corporativa. E-mail: conselho.
etica@copel.com. 

iii. Canal de Comunicação Confidencial – este canal possibilita o recebimento 
de denúncias internas e externas relativas às suspeitas de fraudes contábeis 
e financeiras, ao descumprimento do Código de Conduta, políticas, normas 
internas, legislação e regulamentação aplicável. Este atendimento é feito 
exclusivamente por meio de contato telefônico automatizado (0800-643-
5665), com garantia de anonimato e sigilo.

iv. Comissão de Análise de Denúncia de Assédio Moral – CADAM - tem a 
atribuição de analisar as denúncias de assédio moral na Companhia, 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. E-mail cadam@copel.com. 
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v. Ouvidorias – recebe e encaminha manifestação de qualquer cidadão que 
queira elogiar, esclarecer, reclamar ou denunciar assunto que envolva a 
Copel. O prazo padrão para resposta é de até dez dias úteis. Recebe elogios, 
pedidos de esclarecimento, denúncias ou reclamações.  
 
Contatos:  
- Copel Distribuição: 0800-647-0606 - e-mail: ouvidoria@copel.com 
- Copel Telecom: 0800 649-3949 - e-mail: ouvidoriatelecom@copel.com

vi. Correspondências e atendimento pessoal: endereços no verso da contracapa.

GLOSSÁRIO

A

Administradores: membros do conselho de administração e diretores (o Conselho 
de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da 
companhia privativa dos diretores). 

Agente público: todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma 
de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública.

Assédio: insistência importuna junto a alguém, com perguntas, propostas, 
pretensões, perseguições, etc. 

Assédio Moral: toda e qualquer conduta abusiva e repetitiva, manifestada 
sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos que possam 
trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma 
pessoa, pondo em perigo seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho. 

Assédio Sexual: constrangimento a alguém com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior 
hierárquico ou de ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou 
função. 

Assédio Econômico: toda e qualquer conduta abusiva e insistente por 
comportamento, propostas e pretensões de cunho econômico-financeiro. 
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B

Benchmarking: processo gerencial, contínuo e sistemático para avaliar, comparar, 
estabelecer prioridades e metas para produtos, serviços, procedimentos, 
processos e funções de empresas identificadas como melhores de seus setor e 
classe, com a finalidade de melhoria do desempenho da organização. 

C

Clientes Internos: administradores, empregados, terceirizados e estagiários da 
companhia, instâncias de representação dos trabalhadores, como sindicatos e 
associações profissionais.

Concussão: extorsão ou peculato cometido por empregado público no exercício 
de suas funções. Sem sugestões. 

Conflito de Interesses: toda situação em que o empregado e o administrador, assim 
como seus parentes ou amigos, possam beneficiar-se do vínculo com a companhia 
ou de informações privilegiadas para obter vantagem pessoal ou em benefício de 
terceiros e/ou de forma conflitante com algum interesse da Companhia. 

Cor: característica declarada pelas pessoas como exemplo nas seguintes opções: 
branca, preta, amarela (pessoa de origem japonesa, chinesa, coreana, etc.), parda 
(mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor 
ou raça) ou indígena (pessoa indígena ou índia).

Corrupção:Ato ou efeito de utilizar de poder ou autoridade para obter vantagens 
ou fazer uso do dinheiro público para seu próprio interesse. Ela pode ser constatada 
sob duas modalidades, sendo:

CORRUPÇÃO PASSIVA 

Ato de solicitar ou receber vantagem indevida, propina e outras, ou aceitar 
promessa de tal vantagem, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 
que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Código Penal - 
artigo 317.

CORRUPÇÃO ATIVA 

Ato praticado por particular de oferecer ou prometer vantagem indevida a agente 
público, com o objetivo a induzi-lo a praticar, omitir ou retardar ato de oficio, não 
havendo necessidade de que este aceite a vantagem. Código Penal - artigo 333.



29

E

Educação para a Sustentabilidade: processo que deve incluir programas específicos 
de educação abrangendo temas como respeito aos direitos fundamentais no mundo 
do trabalho, valorização da diversidade, combate ao preconceito, transparência 
das atividades e boas práticas de governança corporativa, preservação do meio 
ambiente, otimização do uso de recursos naturais, consumo consciente, medidas 
para mitigar mudanças climáticas e evitar a poluição. 

Extorsão: ato ou efeito de constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, e com o intento de obter para si ou para outrem indevida vantagem 
econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo. 

F

Fornecedores: de energia, de materiais e/ou serviços que são utilizados na 
prestação ou no fornecimento de produtos e serviços da companhia.  

Fraude: ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração 
de documentos, registros e demonstrações contábeis, bem como da apropriação 
indevida de ativos que causem distorções contábeis e/ou financeiras. 

G

Governo: poderes executivo, legislativo e judiciário, no âmbito federal, estadual 
e municipal, organismos reguladores, de defesa do consumidor e de proteção ao 
meio ambiente. 

I

Informações confidenciais e privilegiadas: dados e informações confiadas à 
companhia e indicadas como sigilosas pelos clientes, fornecedores e parceiros, 
e aquelas de interesse e relevância para os negócios da companhia, bem como 
aquelas que o mercado de capitais consideram importantes na decisão de compra 
ou venda de ações ou títulos (regulada pela Instrução CVM n° 358/02, que dispõe 
sobre a divulgação e o uso de informações sobre ato ou fato relevante relativo 
às companhias abertas, disciplina a divulgação de informações na negociação de 
valores mobiliários e na aquisição de lote significativo de ações de emissão de 
companhia aberta, estabelece vedações e condições para a negociação de ações 
de companhia aberta na pendência de fato relevante não divulgado ao mercado), 
entre elas, mas não limitadas a estas, as seguintes: as de natureza comercial 
(por exemplo, clientes, fornecedores ou anunciantes, estratégias de venda e 
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comercialização, custos, preços e demais dados mercadológicos); as de natureza 
técnica (por exemplo, métodos, know-how, processos, projetos e desenhos, 
protegidos ou não por direitos de propriedade industrial ou intelectual); as de 
natureza estratégica (por exemplo, estratégias futuras de desenvolvimento de 
negócios, de vendas ou de marketing); aquelas sobre empregados, autônomos, 
consultores, prestadores de serviços, representantes e prepostos (por exemplo, 
habilidades,  competências,  níveis  hierárquicos,  valores  de  remuneração  ou 
compensação, cadastros funcionais ou assemelhados, ou registros médicos, ou 
registros de acidente do trabalho); bem como quaisquer cópias ou registros destes, 
orais ou escritos, contidos em qualquer meio físico, que tenham sido ou sejam, 
direta ou indiretamente, fornecidos ou divulgados aos membros da companhia, 
relativamente a ela, suas controladas, coligadas, subsidiárias integrais, acionistas, 
clientes, prestadores de serviços ou fornecedores; - aquelas sobre posições 
financeiras,  projeções,  perspectivas  de  desempenho  e  afins,  utilizadas  pela 
administração da companhia (Diretoria, Conselho de Administração e Conselho 
Fiscal), as quais deverão ficar circunscritas a esse âmbito e aos signatários de 
termo de confidencialidade externa pertinente, se existir, até divulgação oficial, 
caso seja esse o propósito. 

N

Nepotismo: prática de dar importantes cargos políticos, funções de relevo nos 
negócios ou conceder favores particulares a membros da própria família.

P

Partes Interessadas: qualquer pessoa ou organização que tenha interesse ou 
relação (diretos ou indiretos) com a companhia ou, ainda, indivíduos ou entidades 
que assumam algum tipo de risco, direto ou indireto, em face da sociedade. Entre 
outros, destacam-se: acionistas, acionista controlador, acionistas minoritários, 
clientes ou clientes externos ou consumidores, clientes internos, fornecedores, 
governos e sociedade e comunidades atendidas.

Partes Relacionadas: pessoa jurídica ou física ou membro próximo da família 
desta pessoa física que esteja relacionada a Companhia que reporta a informação 
(apresenta as demonstrações financeiras). Como exemplo: empresas controladas, 
coligadas e subsidiárias.

Peculato: delito praticado pelo funcionário público que, tendo em razão de seu 
cargo, a posse de dinheiro, valor, ou qualquer outro móvel, público ou particular, 
deles se apropria, ou os desvia, em proveito próprio ou alheio, ou que, embora 
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não tenha posse desses bens, os subtrai ou concorre para que sejam subtraídos, 
usando das facilidades que seu cargo proporciona.

Prática de Discriminação: a Convenção 111 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), de 1958, preconiza a formulação de política nacional que elimine 
toda discriminação em matéria de emprego, formação profissional e condições 
de trabalho por motivos de raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência 
nacional ou origem social e promoção da igualdade de oportunidades e de 
tratamento. A Convenção 100 da Organização Internacional do Trabalho (1951) 
preconiza a igualdade de remuneração e de benefícios entre homens e mulheres 
por trabalho de igual valor. Outros aspectos a partir dos quais se verifica 
frequentemente a ocorrência de discriminação são orientação sexual, aparência, 
idade, origem regional, deficiências físicas e necessidades especiais.

Programa de Integridade: conjunto de mecanismos e procedimentos internos 
de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, aplicação 
efetiva do código de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de prevenir, 
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra 
a administração pública, nacional ou estrangeira.

Propina: ato de aliciar para mau fim, dar dinheiro ou outros benefícios ilícitos, 
para conseguir vantagens em proveito próprio, de forma oposta à justiça, ao dever 
ou à moral.

S

Suborno: ato de induzir pessoa à prática de certo ato, oferecendo-lhe dinheiro ou 
outros benefícios ilícitos, em proveito próprio.

T

Terceirizados: qualquer pessoa física ou jurídica que presta serviços ou estágio, 
sem vínculo empregatício com a companhia.

Tratamento a Corrupção, Suborno ou Propina: o Princípio 10 do Pacto Global 
propõe que “as companhias devem combater a corrupção em todas as suas 
formas, incluindo extorsão e suborno”. 



Guia com dúvidas 
frequentes de dilemas 
éticos em condutas 
cotidianas
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Combate à corrupção é responsabilidade de todos?

Sim. Corrupção é um ato ilegal e deve ser proibido e combati do, sob qualquer 
forma (pequena, grande, direta, indireta, ati va, passiva). O combate à 
corrupção é responsabilidade de todos na Companhia: empregados, terceiros 
e administradores.

Eu não fi z por mim, fi z pela minha empresa

Alegar que a práti ca do ato ilícito foi moti vada para o benefí cio da empresa pode 
ser considerada, por alguns empregados, como “justi fi cati va” para a realização 
do ato de corrupção. Mesmo quando a corrupção é usada com a melhor das 
intenções, ainda é um ato ilegal e será julgada como tal.

E se eu não sabia que era corrupção?

Alegar desconhecimento não é justi fi cava. O desconhecimento da lei é 
irrelevante no que diz respeito às consequências legais para casos de violações.

Posso oferecer ou receber brindes e presentes insti tucionais?

Brindes insti tucionais que confi gurem práti ca de genti leza e cordialidade 
entre as partes e que não confi gurem a obtenção de benefí cios em quaisquer 
negociações podem ser aceitos pelos empregados. Quando for apropriado 
o uso de brindes e presentes, só é permiti do oferecer ou receber aqueles 
que possuam caráter promocional, não possuam valor comercial e estejam 
devidamente identi fi cados com a marca da empresa, respeitando o limite 
máximo de 20% do salário mínimo nacional.

Pode ser interpretado como brinde qualquer espécie de vantagem não 
expressamente mencionada no Código de Conduta, incluindo a oferta de vagas 
em congressos e afi ns.
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O que é vantagem indevida?

Vantagem indevida compreende qualquer espécie de vantagem prometi da, 
oferecida ou dada a um agente público brasileiro ou estrangeiro, a um parente 
do agente público ou a uma terceira pessoa relacionada ao agente público, 
em troca de benefí cio ou expectati va de benefí cio para si próprio, ou qualquer 
terceiro relacionado. Tal vantagem não se limita a pagamentos em dinheiro, 
e pode vir a incluir, dependendo das circunstâncias, por exemplo, presentes, 
refeições, oferta de emprego, entre outros bens de valor. 

Pagamento ou presente a um funcionário público para que 
acelere a renovação de uma certi dão, licença ou autorização 
são permiti dos? Posso realizar pagamentos para agilizar 
processos em nome da Copel?

Nenhum brinde, presente ou pagamento poderá ser oferecido, prometi do, dado 
ou recebido, direta ou indiretamente com o objeti vo de infl uenciar ou obter 
agilização de qualquer decisão ou conduta, mesmo que ela esteja em atraso.

Posso fazer ou aceitar convite para eventos gratuitos?

Convites para eventos e palestras gratuitas podem ser feitos e aceitos apenas 
se não houver nenhum interesse comercial ou confl itos de interesse envolvidos. 
Caso haja a intenção de fechamento de acordo comercial ou algum ti po de 
interação profi ssional, o convite não deve ser aceito.

Mas o que signifi ca Confl ito de Interesses?

Confl ito de interesses é a situação que ocorre quando uma pessoa fí sica se 
encontra envolvida em processo decisório e não é independente em relação à 
matéria em discussão, em que tenha poder de infl uenciar o resultado fi nal ou 
tomar decisões moti vadas por interesses parti culares ou disti ntos daqueles da 
Copel, ainda que convergentes com o interesse desta, assegurando um ganho 
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para si, seus familiares, terceiros e enti dades com os quais esteja envolvida, ou 
ainda, que possa interferir na sua capacidade de julgamento isento. 

Posso fazer ou aceitar convite para eventos pagos?

Convites para eventos cujas despesas sejam custeadas por clientes, fornecedores, 
órgãos governamentais e outros públicos de interesse, em geral, não devem ser 
feitos ou aceitos.

Serão permiti das exceções com prévia autorização do nível de competência 
competente e caso não exista a real oportunidade de fechamento de um 
contrato comercial ou qualquer situação que confi gure confl ito de interesse.

Antes de ser aceita a oferta para parti cipar de congressos, seminários, cursos 
ou eventos de natureza semelhante deve ser verifi cado se o benefi ciário do 
convite é autoridade competente, seja em caráter individual ou como membro 
de um órgão colegiado, por decisão que pode vir a ser de interesse da empresa 
ofertante.

Posso pagar refeições para clientes, fornecedores, parceiros 
ou autoridades públicas?

O pagamento de refeições não deve ser práti ca realizada pois pode confi gurar 
situação de confl ito de interesse. Por este moti vo, é importante evitar situações 
em que eles possam infl uenciar, ou parecer infl uenciar, agentes públicos em 
suas decisões.
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O que devo fazer em situações em que fornecedores, clientes 
ou agentes públicos sugiram práti cas ou posturas que não 
estejam alinhadas com a conduta da Copel, seus códigos, 
políti cas e manuais?

Caso exista a proposta de qualquer ti po de acerto em troca de benefí cio ou 
vantagem, você não deve aceitar. Explique que você não está autorizado a 
conduzir uma negociação desse ti po, pois contraria as políti cas internas e o 
Código de Conduta da Copel. Avise imediatamente seus superiores (gerente e 
superintendente). 

Em caso de dúvidas sobre a possibilidade de oferecer ou aceitar algum ti po 
de brinde ou presente poderá ser contatado seu gerente imediato, que tem a 
responsabilidade de aplicar o conteúdo do Código de Conduta em seu âmbito 
de atuação, de forma a  buscar o entendimento e a internalização de suas 
disposições.

Como devo proceder em um processo de licitação?

As licitações têm como principal objeti vo garanti r a isonomia, impessoalidade, 
moralidade, igualdade e publicidade na seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração Pública.

Os representantes da Copel devem agir de modo transparente e honesto 
em relação a todos e quaisquer processos ou procedimentos que envolvam 
licitações ou contratações, fi cando terminantemente proibidas todas as ações 
que possam ser caracterizadas como fraude em concorrência pública ou 
manipulação de editais de concorrência.

As reuniões do processo de contratação ou negociação devem ser, formalmente, 
sempre na presença de, no mínimo, mais de um empregado da Companhia.
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Qual deve ser minha postura frente à falsifi cação de 
comprovantes fi scais?

Tanto a apresentação como a aceitação consciente de registros, notas fi scais, 
recebidos e/ou faturas falsas é estritamente proibida e fi cará sujeita à sanção.

Caso você comprove ou suspeite da falsifi cação de comprovantes fi scais, 
por parte de empregados, clientes e fornecedores, reporte para seu gerente 
imediato ou uti lize o Canal de Denúncias.

Tenho conhecimento ou suspeito da ocorrência de violação 
do Código de Conduta – o que devo fazer?

Qualquer empregado, administrador ou terceiro que souber ou suspeitar da 
ocorrência real ou iminente de alguma violação do Código de Conduta deverá 
encaminhar o caso, preferencialmente, por meio do Canal de Denúncias ou 
entrar em contato com o gerente, superintendente, diretor da sua área e/ou do 
Diretor de Governança, Riscos e Compliance.

A Copel não tolera qualquer ato de retaliação contra a pessoa que comunicar, 
de boa fé, suspeitas de violações da lei, éti ca ou de suas políti cas.

Tenho dúvidas em relação a como agir em determinada 
situação – o que devo fazer?

O Conselho de Orientação Éti ca - COE aprecia e emite orientação em processos 
relacionados à conduta éti ca na Companhia, sendo o contato pelo e-mail 
conselho.eti ca@copel.com.



CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO

OUVIDORIA DA DISTRIBUIÇÃO
0800 647-0606
ouvidoria@copel.com
Rua Professor Brasílio O. da Costa, 1703 
Santa Quitéria - Curiti ba - PR
OUVIDORIA DA TELECOMUNICAÇÕES
0800 649-3949
ouvidoriatelecom@copel.com
Rua Emiliano Perneta, 756 - Centro - Curiti ba - PR

COE
conselho.eti ca@copel.com
CADAM
cadam@copel.com
CANAL DE COMUNICAÇÃO CONFIDENCIAL
0800 643 56 65
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Curitiba, 18 de janeiro de 2021. SENGE-PR

Companhia Paranaense de Energia- COPEL
At. Sr. Daniel Pimentel Slaviero
Diretor Presidente

Ref.: Solicitacão de providências — Manifestacão de Diretor em redes sociais

Prezado Senhor,

O SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO PARANÁ - SENGE-PR, entidade
sindical de representação de primeiro grau, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob
o n.0 76.684.828/0001-78, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, o Sr. Leandro José
Grassmann, vem a Vossa Senhoria, respeitosamente, relatar e informar:

1. O Senge tomou ciência de uma publicação realizada pelo Diretor Thadeu Carneiro da
Silva na rede social Linkedln, na qual parabenizava um profissional da Copel pela
conquista da certificação PMP, bem como utilizava a expressão "porco de grania" -
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6749758053144436736?commentUrn=urn%

Thadeu Silva • 1 0

Director of Operation and Maintenance at.-
4 d (editado)

André Leite Schaskos, B.A.Sc., PMP
parabéns! Seja bem vindo ao seleto time
dos PMPs! A ora não tem espaço para

orco de gran•a"! ete bronca em Colider,
pois teremos outros tantos projetos pela
frente!

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná — Senge-PR
Rua Marechal Deodoro, 630 . 220 andar . Conj.2201
Centro Comercial Itália . CEP 80010-000 . Curitiba . PR
(41) 3224-7546 . senge-pr.org.br . senge-pr@senge-pr.org.br



2. Tal publicação circulava em grupos de WhatsApp de empregados
e gestores, acompanhada de comentários sobre o posicionamento
do Diretor Thadeu Silva. Todos os comentários, sem exceção, SENEE-PR
mostravam indignação, constrangimento e sentimentos de ofensa;

3. O Senge, cumprindo o seu papel institucional de representar a classe da engenharia de
forma individual e coletivamente, sem lançar mão de quaisquer ferramentas de
corporativismo, após receber inúmeras queixas de engenheiros que se sentiram
ofendidos com o comentário, emitiu nota pública de repúdio na sexta-feira - 15/01/2021 -

http://www.senqe-pr.org.br/noticia/diretor-da-copel-ofende-funcionarios-em-rede-social/

4. Após a emissão da nota de repúdio, o Diretor Thadeu Silva emitiu uma "Nota de
Esclarecimento" - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activitv:6755893680525205504/ ,
assumindo que errou ao realizar a postagem e pedindo desculpas pelo fato. A referida
postagem foi alterada pelo menos duas vezes. Na primeira edição, retira o trecho em que

assume a responsabilidade pela publicação e acrescenta um trecho em que afirma
referir-se a si mesmo. Na segunda edição, retira este trecho.

Thadeu Silva •20
Dtrector Of Operauon and Matntenance at Copei--
47 mtn • •

NOTA DE ESCLARECIMENTO:

Acerca de um post que fiz no Linkedln no dia
29/12/2020. objeto de publicaçáo no website do

SENGE-PR • Sindicato dos Engenheiros no Estado do

Paraná no cita de hoje (15/01 /2021 venho esclarecer

que resultou de diálogo, em tom amistoso e de
brancadetra. entre mim e o Engo André Lette Schaskos,
BASc. "MP, membro da equtpe que lidero na COPEL e

com quem tenho excelente relaçáo, iniciada durante
implantaçào da UHE Belo Monte, onde ambos
trabalhamos. embota em empresas diferentes.

ntendo que erre ao trazer á publico, em termos
soam indevidos quando lidos de forma

textualtzada, um diálogo pessoal e fetto de forma
tra•da. Jamais vetendi ofender mnqu«n e peço

pas caso o entendimento tenha sado contráoo ao

Fui muito bem recebido na COPEL. onde encontrei um
amt»ente altamente profisstonal e, ao mesmo tempo, de
total acolhimento.

Temos desafios importantes a serern enfrentados
jtntos e, de minha parte. n'O fattarbo errvenho.
comprometimento e respetto a todos. como sempre tive
desde o m«. prmetro dra de trabalho na COPEL.

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná — Senge-PR
Rua Marechal Deodoro, 630 . 220 andar . Conj.2201
Centro Comercial Itália . CEP 80010-000 . Curitiba . PR
(41) 3224-7546 . senge-pr.org.br . senge-pr@senge-pr.org.br

NOTA DE ESCLARECIMENTO.

Acerca de um post que fiz no Linkedln no dia
29/12/2020, objeto de publicaçáo no website do
SENGE-PR - Sindicato dos Engenhetros no Estado do
Paraná no dia de hoje (15/01 /2021 venho esclarecer
que resultou de diálogo. em tom amistoso e de
brincadeira. entre mim e o Engo André Lete Schaskos.
BASc, PMP, membro da equipe que lidero na COPEL e
com quem tenho excelente relaçáo. iniciada durante
implantaçào da UHE Belo Monte. onde ambos
trabalhamos. embora em empresas diferentes.

O que me causou mator surpresa ao ler a publtcaçáo no
website do SENGt4)R é que, em meu post. estava me
refertodo a rmm mesmo.

ntendo que os termos utilizados soam todevtdos

quando lidos de forma descontextualizada. sáo
provenientes de um diálogo pessoal e feto de forma

descontraida Jamais pretendi ofender mnquém e

desculpas caso o entendimento tenha Sido contráno ao

Fui muito bem recebdo na COPEL, onde encontrei

ambiente altamente profisstonal e. ao mesmo tempo. de

total acolhimento.

Temos desafios importantes a serem enfrentados

juntos e, de minha parte, nao faltaráo ernp«iho,

comprometimento e respe«to a todos, como semve trve

desde o meu pomero cita de trabalho na COPEL.



Thadeu Silva • 2nd
Director cf anci 
Ed • Edited •

NOTA DE ESCLARECIMENTO:

SENGE-PR

Transm.ssào SA.

Acerca de um post que fiz no Linkedln no dia 29/12/2020, objeto de publicaç¿o no
website do SENGE-PR - Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná no dia de
hoje (1 5/01/2021), venho esclarecer que resultou de diálogo, em tom amistoso e de
brincadeira, entre mim e o Engo André Leite Schaskos, BASc, PMP, membro da
equipe que lidero na COPEL e com quem tenho excelente relaç¿o, iniciada durante
implantaçao da UHE Belo Monte, onde ambos trabalhamos, embora em empresas
diferentes.

Entendo que os termos utilizados soam indevidos quando lidos de forma
descontextualizada, pois são provenientes de um diálogo pessoal e feito de forma
descontraída. Jamais pretendi ofender ninguém e peço desculpas caso o
entendimento tenha sido contrário ao meu. Recomendo para aqueles que tenham
curiosidade que busquem meus posts nesta rede e vejam que sempre teci elogios
ao time na COPEL destacando os resultados obtidos.

Fui muito bem recebido na COPEL onde encontrei um ambiente altamente
profissional e, ao mesmo tempo, de total acolhimento.

Temos desafios importantes a serem enfrentados juntos e, de minha parte, nao
faltarão empenho, comprometimento e respeito a todos, como sempre tive desde o
meu primeiro dia de trabalho na COPEL.

#copelget
#copel

5. Após a publicação da Nota de Esclarecimentos, realizada pelo Diretor Thadeu Silva, os
empregados da Copel mostraram mais indignação ainda, por entenderem que a Nota de
Esclarecimento não retratava a realidade e por parecer uma tentativa de "abafar" a
repercussão negativa já causada. Situação agravada pelas múltiplas edições realizadas
pelo autor.

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná — Senge-PR
Rua Marechal Deodoro, 630 , 220 andar . Conj.2201
centro Comercial Itália . CEP 80010-000 . Curitiba . PR
(41) 3224-7546 . senge-pr.org.br . senge-pr@senge-pr.org.br



6. Entendemos que o autor da publicação ocupa um dos mais altos
cargos na administração da Copel. Deveria, em função do cargo e
da responsabilidade inerente ao mesmo, ter conduta ilibada e
comportamento inquestionável e irrepreensível. Espera-se de um
profissional em tal posição que saiba comunicar-se com SENGE-PR
assertividade, compreendendo os momentos em que há espaço
para tons "amistosos e de brincadeira", principalmente em redes sociais. Ademais,
espera-se que um profissional tão bem formado compreenda que a contextualização de
qualquer publicação é obrigação do autor e não do leitor.

7. Ao utilizar-se de uma rede social para manifestar-se, identificando-se como Diretor de
Operação e Manutenção da Copel Geração e Transmissão e utilizando-se de uma foto
com a logomarca da Companhia, o autor vincula suas opiniões à empresa, causando
dano à imagem da Copel. Situação que afronta o código de conduta da Copel —
B. Conformidade — Condutas não aceitas — item 9 (página 11); F. Respeito — Condutas
não aceitas — itens 2, 4, 5 e 10.

Diante do exposto, requeremos que a Copel:

1. Tome ciência da situação;

2. Inicie imediatamente Processo Administrativo Sumário para averiguar o posicionamento
do Diretor Thadeu Carneiro da Silva em redes sociais, confrontando o teor publicado, as
repercussões causadas e as doutrinas estabelecidas em Código de Conduta da
Companhia;

3. Exija do profissional que publique uma retratação nos mesmos meios em que divulgou a
publicação original, assumindo o erro e solicitando desculpas de forma clara pela
conduta;

4. Tome as medidas cabíveis com a máxima urgência.

Com melhoree cumprimentos,

LEA O SÉG SSMANN
Diret - resi te do enge-PR

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná — Senge-PR
Rua Marechal Deodoro, 630 . 220 andar . Conj.2201
CentroComercial Itália . CEP 80010-000 . Curitiba . PR
(41) 3224-7546 . senge-pr.org.br . senge-pr@senge-pr.org.br
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Curitiba, 22 de janeiro de 2021. SENGE-PR

Companhia Paranaense de Energia- COPEL
At. Sr. Daniel Pimentel Slaviero
Diretor Presidente

Ref.: Solicitacão de Investiqacão — Thadeu Carneiro da Silva

> ro
Prezado Senhor,

O SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO PARANÁ - SENGE-PR, entidade
sindical de representação de primeiro grau, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob

o n.0 76.684.828/0001-78, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, o Sr. Leandro José

Grassmann, vem a Vossa Senhoria, respeitosamente, relatar e informar:

I. O Senge tomou ciência de publicações realizadas pelo Diretor Thadeu Carneiro da Silva

em redes sociais (Instagram), na qual republicava postagens de @gontijo_erica. Nestas

postagens, replicadas abaixo, 0 referido Diretor é "marcado" pela autora. Também há
marcação geográfica em São Miguel do Gostoso — RN;
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2. Tais publicações circulavam em grupos de WhatsApp de empregados, acompanhadas
de comentários sobre a visível aglomeração de pessoas, bem como sobre quem teria
custeado a viagem;
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3. O Senge, cumprindo o seu papel institucional de representar a
classe da engenharia de forma individual e coletivamente, sem
lançar mão de quaisquer ferramentas de corporativismo, após

SENGE-PR
receber inúmeras queixas de engenheiros que se sentiram
incomodados com a suposta viagem de um Diretor para um local

onde a Copel tem operações comerciais, em pleno feriado de Ano Novo e em condições

de aglomeração num dos piores momentos da pandemia COVID-19, deliberou por

investigar os fatos e encaminhar solicitação à Copel para que também proceda

investigação interna;

4. Em pesquisa online foi possível observar que as fotos das referidas publicações foram

realizadas no evento "Réveillon do Gostoso". A estrutura com 2 "cata-ventos" é similar às

publicações do Diretor. Também é possível ver a hashtag #IMAGINAQUEGOSTOSO

(seta amarela);

reveillondoqcstoso.com.br

VIVA GOSTOSO

GOSTOSO _ a
RÉVElLL9
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5. No Instagram oficial do evento, @reveillondogostoso, é possível

ver a programação de eventos para o "Pénareia". Consta show da

Banda Eva no dia 28/12. Mesma banda que aparece em uma das

fotos postadas pelo referido Diretor;
SENGE-PR

Pénareia 3 sem

HORÁRIO PÉNAREIA TODOS OS DIAS

11h às 17h

HORÁR'O DO ANEXO DE SHOWS DO PÉNAREIA:

26/12 16h WELCOME GOSTOSO

27,12 16h às 21:30h LÉO SANTANA

28/12 16h àsm•.30h BANDA EVA

29/12 16hàs21:30h DDP

30/12 16hàs03h , MENOSÉMAIS

02/01 i HENRIQIEEDEGO

6. Pesquisa na rede social Instagram por #imaginaquegostoso retorna 54.021 postagens.

Quando pesquisado por #reveillondogostoso, aparecem 15.562 postagens. Todas fotos

em clima de festa, na praia e muitas já com aglomerações de pessoas, todas sem

máscara e descumprindo todos os protocolos sanitários recomendados pelo Ministério

da Saúde e pela OMS;
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*imaginaquegostoso
54.02' posts
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#reveillondogostoso
15.562 posts

Top
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7. A referida festa também foi alvo de críticas pela imprensa em
função dos abusos cometidos pelos presentes, pelo completo
desrespeito às medidas de contenção da propagação do
COVID-19 e pela revolta que gerou na população. SENGE-PR

https://www.brasi1247.com/tanostrends/video-de-festa-em-sao-miquel-
do-qostoso-rn-durante-a-pandemia-qera-revolta-nas-redes

Vídeo de festa em São Miguel do Gostoso (RN)
durante a pandemia gera revolta nas redes

À justiça, os organizadores do evento disseram que seria exigido o uso de máscaras e testes de

Covid aos participantes. Eles ainda afirmaram que o staff do evento "cuida do distanciamento

social" e "distribui máscaras"

31 de dezembro de 2020, 17:17 h Atualizado em 1 de janeiro de 2021, 10:52 0000

Festa de Réveillon em São Miguel do Gostoso (RN) durante a pandemia (Foto: Reprodução)
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8. Novamente, afirmamos que entendemos que o autor da publicaçãoocupa um dos mais altos cargos na administração da Copel.Deveria, em função do cargo e da responsabilidade inerente aomesmo, ter conduta ilibada e comportamento inquestionável e
SENEE-PR

irrepreensível. Espera-se de um profissional em tão elevado posto de comando na
empresa que saiba identificar as situações em que a legislação e os regramentos
sanitários estão sendo violados. Espera-se que, em situação de violação, um Diretor
saiba da sua obrigação de tomar as medidas cabíveis para que o cumprimento de todo
arcabouço legislatório seja restabelecido. Cabe ainda a um gestor da maior empresa do
Paraná zelar pela segurança pessoal e coletiva, seja dentro ou fora do horário de
expediente, dentro ou fora das instalações da Companhia. Ao menos é o que estabelece
o código de conduta em "D. SEGURANÇA E SAÚDE, Condutas recomendadas, itens 4,
5 e 8", bem como a "NPC 0402 POLÍTICA DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO,
princípios 2.1 , 2.3 e 2.5";

9. O que se vê nas imagens, ao contrário do esperado, é a divulgação pelo Diretor Thadeu
Silva de um evento que claramente desrespeita protocolos de saúde e incentiva práticas
consideradas inseguras e perigosas — atitude que consideramos incompatível com o
posto de gestão ocupado e com o elevado nível de influência decorrente do mesmo;

IO. É nosso entendimento que o evento "Réveillon do Gostoso" violou todas as regras
sanitárias de prevenção à propagação do vírus da COVID-19, sujeitou centenas de
pessoas a contatos desnecessários. Abusos como os cometidos pelos participantes

deste evento, justamente em tempos de pandemia e de uma nova cepa do vírus, de

acordo com as autoridades de saúde, contribuem para o aumento rápido da

disseminação do vírus;

11. Entendemos que é inequívoco e inquestionável o vínculo das imagens postadas pelo

Diretor ao evento "Réveillon do Gostoso". Não temos evidências de sua efetiva

participação no evento. No entanto, os relatos dos profissionais Copelianos são de que

o referido Diretor efetivamente viajou a São Miguel do Gostoso no final de 2020.
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Diante do exposto, requeremos que a Copel:

1. Tome ciência da situação;

2. Inicie imediatamente investigação para averiguar se Thadeu Silva SENEE-PR
realizou viagem a São Miguel do Gostoso entre o final de 2020 e

início de 2021 , bem como quem arcou com os custos da viagem;

3. Investigue se Thadeu Silva esteve presente no evento "Réveillon do Gostoson,

4. Determine ao Diretor que explique o teor das postagens que valorizam e incentivam a

participação em eventos com aglomerações de pessoas;

5. Investigue a postura de um Diretor quanto à possível participação e divulgação de evento

que contraria as medidas sanitárias de contenção do COVID-19;

6. Tome as medidas cabíveis com a máxima urgência.

Com os nossos melhores cumprimentos,

LEAN É SSMANN
Direto P sid ted Senge-PR
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Curitiba, 26 de janeiro de 2021. SENGE-PR

Companhia Paranaense de Energia COPEL
At. Sr. Daniel Pimentel Slaviero
Diretor Presidente

Ref.: Solicitação de Afastamento Imediato — Thadeu Carneiro da Silva

Prezado Senhor,

O SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO PARANÁ - SENGE-PR, entidade
sindical de representação de primeiro grau, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob
o n.0 76.684.828/0001-78, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, o Sr. Leandro José
Grassmann, vem a Vossa Senhoria, respeitosamente, relatar e informar:

1. O Senge tomou ciência através de mensagens de Copelianos, de uma grave situação de
conflito de interesses e possível atuacão ileqal do Diretor Thadeu Carneiro da Silva;

2. O Senge, cumprindo o seu papel institucional de representar a classe da engenharia de
forma individual e coletivamente, sem lançar mão de quaisquer ferramentas de
corporativismo, após receber inúmeras queixas de engenheiros que se sentiram
incomodados com o claro conflito de interesses e a maneira parcial como o referido
Diretor toma suas decisões gerenciais, deliberou por investigar os fatos;

3. Em pesquisas na internet, é possível obter farto material que comprova o conflito de
interesses, bem como possível obtenção de benefícios próprios através de neqócios
cruzados entre sua empresa e fornecedores da Copel (tráfico de influência). Dos fatos:

a. Thadeu Carneiro da Silva é proprietário da TS Energy Service, empresa que
trabalha com prestação de serviços no setor de Geração de Energia, desde sua
fundação em julho de 2016;
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b. ATS Energy Service presta serviços a várias empresas que
são, ao mesmo tempo, fornecedores da Copel. Incluindo,
entre outras, NC Energias Renováveis, Vestas e Siemens
Gamesa;

SENGE-PR
c. A gestão dos contratos com estes fornecedores da Copel

são responsabilidade da Diretoria que o Sr. Thadeu Silva ocupa. Em outras
palavras, a empresa TS Energy Service presta serviços para a NC Energias
Renováveis, Vestas e Siemens Gamesa. Ao mesmo tempo, estas empresas são
fornecedores e estão submetidas ao crivo do gestor Thadeu Silva na Copel.
Thadeu Silva é, ao mesmo tempo, contratante e contratado;

d. Mesmo após assumir a Diretoria de Operação e Manutenção da GeT na Copel,
Thadeu Silva continua trabalhando na TS Energy Service, o que pode ser
comprovado por postagens em rede social (Linkedln) e pelo próprio site da TS
Energy Service;

e. O dossiê anexo apresenta, em detalhes, as situações brevemente citadas acima.

4. Entendemos que é inequívoco e inquestionável o vínculo de Thadeu Silva com a empresa
TS Energy Service, bem como é inequívoco o vínculo da TS Energy Services com
fornecedores da Copel;

5. O fato de Thadeu Silva ocupar uma posição de Diretoria, justamente na mesma área em
que sua empresa atua, já seria motivo suficiente para caracterizar conflito de interesses.
Esta é a interpretação da própria Copel e consta no treinamento sobre Código de
Conduta, disponibilizado em dezembro de 2020. Neste treinamento, o Sr. Felipe Borba
— Gerente de Compliance deixa claro que "prestar um serviço que tem atividade
correlata (na Copel) é um conflito de interesses".

6. A administração pública tem por obrigação, pelo princípio da autotutela, ao tomar ciência
de que suas açóes resultaram em situações ilegais ou incorretas, anular seus próprios
atos, corrigindo ou eliminando os vícios de legalidade;

7. Espera-se de um Diretor da Copel, um dos mais altos cargos da maior empresa do
Paraná, conduta ilibada. Trata-se de empresa que é considerada 'modelo' por tantas
outras e a presença de um Diretor que traz consigo tantos desvios de conduta não
condiz com a imagem que a empresa tanto zela por manter;

8. Os atos praticados por Thadeu Silva colocam em risco a imagem da empresa. Mais do
que isso, podem ter ocasionado prejuízos irreparáveis à operação e manutenção do
parque de geradores, vez que seus interesses particulares parecem estar acima do
interesse da Companhia. Thadeu Silva usa a Copel de forma deliberada, destruindo
capital intelectual e técnico construído em décadas de trabalho para fomentar
negócios externos, favorecendo diversas empresas, incluindo a própria.
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Diante do exposto, requeremos que a Copel:

1. Tome ciência da situação;

2. Abra investigação interna para apurar o processo de nomeação do
Diretor Thadeu Cameiro da Silva, a fim de verificar se houve omissão de informações ou
negligência na análise, principalmente e não unicamente quanto à propriedade da
empresa TS Energy Service;

3. Exonere e afaste imediatamente o Diretor Thadeu Carneiro da Silva;

4. Tome todas as demais medidas cabíveis para eliminar todos os vícios de legalidade
decorrentes da atuação do Diretor Thadeu Carneiro da Siva.

Com os nossos melhores cumprimentos,

LEANDR O GRA MANN
Diretor res den do Se e-PR
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DOSSIÊ - THADEU CARNEIRO DA SILVA

O presente documento tem como objetivo evidenciar o flagrante SENGE-PR
conflito de interesse do Sr. Thadeu Carneiro da Silva enquanto Diretor
de Operação e Manutenção da COPEL Geração e Transmissão S.A e
outras sociedades de propósito específico controladas pela subsidiária. Também são
apresentadas diversas evidências das afirmações apresentadas nesse documento. Todas
as imagens e documentos em anexo são públicos e foram obtidos diretamente da intemet
(sites, LinkedlN e atas de reuniões dos Conselhos da COPEL).

No dia 13/04/2020 foi efetivada a nomeação do Sr. Thadeu como membro do corpo diretivo
da COPEL GeT, mais especificamente na DOM — Diretoria de Operação e Manutenção
(Anexo l). Desde então, o presente diretor está implantando uma política de terceirização
agressiva das atividades fins da COPEL GeT. Além disso, já manifestou a intenção de não
mais investir em PCH's que necessitem de pequenos reparos para garantir a segurança
operacional e também não renovar concessões das mesmas. Além disso, e encaminha a
passos largos enfraquecer a engenharia da Transmissão. É flagrante, e preocupante, a
tentativa de sucateamento dos ativos e desprezo pelos pareceres da engenharia e história
da COPEL.

Questiona-se do ponto de vista ético e, principalmente, em termo legais a nomeação e
aprovação do presente Diretor, tendo em vista que ele é fundador e proprietário de uma
empresa, TS ENERGY SERVICE, que atua exatamente nos mesmos ramos de negócio que
a diretoria de Operação e Manutenção da COPEL GeT (DOM), vide o ANEXO II. É possível
observar na página inicial do site da TS ENERGY SERVICE (mwv.tsenergyservice.com.br)
a seguinte descrição:

"A TS Energy Service é uma empresa voltada para prestação de serviços de
Engenharia e Consultoria nas áreas de geração, transmissão e distribuição de
energia. A TS Energy Service possui uma rede de relacionamento com empresas
especialistas que, juntas, conseguem oferecer um portfólio diferenciado de produtos
e serviços às Empresas de Geração (Eólica, Termoelétrica, Hidrelétrica e
Fotovoltaica), Transmissão e Distribuição de Energia em todas as regiões do país.
Fundada pelo Engo Thadeu Silva que atua no setor há mais de 11 anos, a TS Energy
Service possui a experiência e conhecimento necessários para oferecer soluções
completas às Empresas de Energia no Brasil. A TS possui em seu time consultores
especializados nas áreas de Gestão de Projetos, Gestão de Contratos, O&M de Ativos
Eletromecânicos, Gestão e Excelência Operacional, Logística, Suprimentos,
Tratativas com BNDES e Segurança de Barragens. "

O leque de atuação da TS ENERGY SERVICE é integralmente igual aos assuntos
concernentes à diretoria assumida pelo Sr. Thadeu. Nota-se nas decisões estratégicas e no
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posicionamento do diretor um direcionamento da COPEL para
terceirização das mesmas atividades que são prestadas por sua
empresa. Na aba SERVIÇOS, na página da empresa, é possível ver
toda a gama de atuaçao da empresa e fica evidente que se tratam das
mesmas atividades que são controladas por ele no âmbito da COPEL
GeT.

Em rápida pesquisa, é possível constatar que a empresa está ativa e ainda é representada
pelo Sr. Thadeu (ANEXO III). Ainda na página da TS ENERGY SERVICE, mais
especificamente na aba NOSSO TIME é possível constatar que o St Diretor faz parte da
equipe e ainda trabalha para os interesses da sua empresa (ANEXO IV). Nota-se que ainda
consta o perfil do presente diretor na rede linkedlN como profissional da TS ENERGY.

De forma bastante simples é possível verificar que não existe distinção entre a figura do
Diretor da COPEL GeT e o proprietário da TS ENERGY SERVICE, pelo menos não no
LinkedlN e nos canais de sua empresa, TS ENERGY SERVICE. Observa-se que no campo
das experiências e empresas pelas quais passou, ainda consta uma relação vigente com a
TS ENERGY SERVICE ("julho de 2016 - até o presente momento"). Outra evidência,
também em seu perfil do LinkedlN, é o link que direciona as pessoas interessadas para o
site da TS ENERGY SERVICE. Esse link é utilizado para permitir o rápido acesso de pessoas
que estão interessadas em saber mais sobre a empresa em que o profissional atua. Não
cabe a alegação de que as informações simplesmente não foram atualizadas, pois ele é
assíduo na rede social e as informações do seu cargo na COPEL já estão detalhadas
(ANEXO V).

Aliás, essa rede social, o LinkedlN, é um campo vasto de informações e evidências da
ligação e atuação do Diretor junto à sua empresa de origem. Cita-se como exemplo a
INACREDITÁVEL E GRAVE ocasião em 15/10/2020 em que ele próprio responde e
parabeniza, em nome da TS ENERGY SERVICE, uma postagem de uma empresa do setor
de geração de energia, ou seja, concorrente da COPEL GeT (ANEXO VI).

Não bastasse a situação de Thadeu Silva ser dono da TS ENERGY SERVICE, manter suas
redes sociais atualizadas com essa informação, manter seu nome vinculado como
trabalhador da empresa, é possível observar no site da TS ENERGY SERVICE uma amostra

de seus clientes (Anexo VII). Alguns destes clientes são fornecedores da Copel, alguns com
vários contratos ainda ativos (Siemens Gamesa, NC Energias Renováveis e Vestas, por
exemplo. Ao mesmo tempo em que Thadeu Silva atua como gestor dos contratos de
fornecimento destas empresas enquanto Diretor da Copel, atua como fornecedor de serviços

pela TS ENERGY SERVICE. É, concomitantemente, contratante e contratado.

A situação de conflito de interesses é bastante agravada em função da posição que ocupa

na Copel. Por ser Diretor, tem acesso a informaçóes privilegiadas e sigilosas. Informações

que podem ser cruciais para os negócios da Copel e também da empresa TS ENERGY
SERVICE.
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Resta evidente que a nomeação do Sr. Diretor Thadeu Carneiro da
Silva viola frontalmente a lei 13.303/2016 que discorre sobre o estatuto
jurídico de empresa pública, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias.

SENEE-PR
Art. 17. Os membros do Conselho de Administração e os indicados
para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão
escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser
atendidos, altemativamente, um dos requisitos das alíneas "a", "b" e "c" do inciso I e,
cumulativamente, os requisitos dos incisos II e III:

S 20 É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria:

V - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa
político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista
ou com a própria empresa ou sociedade.

Adicionalmente, a nomeação e atuação do presente diretor também está, absolutamente, à
margem da lei 6404/1976, conhecida como Lei da Sociedade Anonima ou Lei das S.A.
Especificamente na SEÇÃO IV — Conflito de Interesses: Art. 156. É vedado ao administrador
intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia,
bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-
lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de
administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.

O objetivo desse alerta é resguardar a COPEL de ações que a prejudiquem no seu negócio
e sua imagem. Os interesses particulares não podem prevalecer acima dos interesses da
sociedade e da companhia. É importante que a COPEL não se desvie e mantenha a
coerência nas suas decisões.

A COPEL vive um momento atípico: Venda da COPEL TELECOM, entrega do controle
acionário de sua maior usina (Usina Hidrelétrica Foz do Areia), terceirizações em vários
ramos do negócio, queda na qualidade do serviço prestado, intransigência nas negociações
com as classes representativas, sucateamento da engenharia e quadro de empregados
deficitário. Por isso, é fundamental estarmos atentos para resguardar a qualidade do serviço,
a imagem e o respeito da sociedade junto à COPEL.

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná — Senge-PR
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ANEXO I

13/04/2020 — IS" Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (RECA)

Aprovação da nomeação do Thadeu Carneiro da Silva como Diretor de Operaçao e
Manutençao da COPEL GeT.

Link: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/7d67366e-9f98„42b9-bbt)lY

COPEL GERAÇAO E TRANSMISSAO SA
CNPJ NO 04.370.2820001-70

NIRE 41300019240
SUBSDIÁRIA NTEGRAL DA

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

SUMÁRIO DA ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA
REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. LOCAL: Rua Coronel Dulcidio n o 800 Curitiba - PR. 2. DATA 13 04.2020 - 3.
MESA DIRIGENTE: DANIEL PIMENTEL SLAVIERO - Presidente: MOACIR CARLOS
BER70L - Secretário Executvo e AMILTON PAULO DE OLIVEIRA - Secrebno da
Reuniao. 4. ASSUNTOS TRATADOS E DELBERAÇOES

I. O Conselho de Administraç¿o elegeu. por unanimida&. para o mandato 2020-2021.
que abrange o perodo de 1 0.012020 a 31.122021, como Diretor de e
Manuterçôo de Ceraçào e Trarwnassôo - DOM da Copel Ceraçao e Transm•ssôo
SA.. THADEU CARNEIRO DA SILVA.

O Conselho de Administraçôo deliberou aprovar a realtzaçao do aporte de capital na
F.DA. no valor t)td de RS 3.318.170,22 (três matiOes, trezentos e dezoito md.
e setenu reais e vinte e dois com a desunaçao para o pagamenn Ca 1 0
parcea dos Encargos de Uso do Sisterru ce Transmtssao - EUST.

S. ASSNATURAS DANIEL PIMENTEL SLAVIERO - Preadente; MOACIR CARLOS
BER"OC - Secretário Executivo: CASSIO SANTANA DA SILVA: e AMLTON PAULO DE
OUVEIRA - Secretário.
O texto integral da ata da 159' Reunião Extraordinária Conselho de 
Copa c Transmiss50 foi lavrado no livro vópho no 5.

PAULO DE OLIVEIRA
Secretário

Sindicato dos Engenheiros no Esbdo do Paraná — Senge-PR
Rua Marechal 630 . 220 andar Conj.2201
Cento Comercial Itália . CEP 80010-000 . Cumba . PR
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29/04/2020-162 Reunião do Comitê de Indicação e Avaliação

• O Comitê atesta a nomeação do Thadeu Carneiro da Silva como Diretor de Operação e
Manutenção da COPEL GeT.

• Link: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/16a31b1b-5ecd-4214-a2eO-

V. O Comité de Indicação e Avaliação - CIA, por unanimidade, considerou que está aderente aos preceitos
das Leis Federais no 6.404/1976 e no 13.303/2016, ao Estatuto Soaal da Companhia e demais
regulamentos vigentes. a indicaçao de Thadeu Carneiro da Silva como Dtretor Executivo das SPEs do
Complexo Eólico Cutia, das SPEs do Complexo Eólico São Bento, das SPEs do Complexo Eólico Bnsa,
da SPE Costa Oeste Transmissora de Energia SA da SPE Marumbt Transmtssora de Energa SA, da
SPE Uirapuru Transmissora de Energia SA.. e da SPE F.DA Geração de Energia Elétrica SA. ,

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná — Senge-PR
Rua Marechal Deodoro, 630 . 220 andar . Conj.2201
Centro Comercial Itália . CEP 80010-000 . Curitiba . PR
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ANEXO

Link: http$/tsenergyservice.com.br/indexhtnil

SERVICE
ENGENHARIA E CONSULTORIA
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Link: http://tsenergyservice.com.br/servicos.html

Como a TS Energy Service se define?
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Servicos

tektes ens»jos o
moderniz•sóes reenrdsmrnt0' repotenc lamentôS mud»no cle prortos Mo:ore•

e de Poten€'..',
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• Fotetos e de mancars de grande porte cue tanto os conceitos de caço scI'd3 quan:o de

cc c Linh:-, dc

estruturat' mecSnizos ctv.s

Prc»eos de comportas de todosos tipos. equ.parrentos de e movimentaçãc de cerzes ccndutos forçados

Servicos Civis

e acompanhamento de Instrumentação de auscultaqácy

vressar:zudas de de polvuretsno, epox:. pel acnljcc e mtcroc:mento

Fecuperacáo de estruturas de concreto. nas diversas patobgios.

com sistemas ctlst,uzartes. vedantese mantas

de pciumencas

Exec '-s So de chra•. de :odos os portes

Análise de VibracOes

Anait•.e de
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Ana ne (Operattora: tkflect:on

Ident Ce dez, Trarsm:ssib/ e sola-nentoi
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ANEXO III

SENSE-PR

Link: httD://cnDi.info/Ts-Energv-Setvice-Thadeu-Carneiro-da-Silva

Thadeu Carneiro da Silva I Ts Energy Service

Informação principal

CNP)

Nome da empresa

Fantasia nome

Intcto attvtdade data

Natureza jurídica

Situação cadastral

Qualificação do responsável

Capital soaal

Porte da empresa

Opção pelo simples

Opção pelo MEI

Endereço
Rua Aurelo Jose Pinto, 801

SANTANA DO CAPIVARI

POUSO ALTO - MG

37469-000

[ MATRIZ ]

THADCU CARNEIRO DA SILVA

TS ENERGY SERVICE

2016-12-07

Empresáno Individual

ATIVA desde 2016-12-07

Empresáno

R$ 10.000,00

MICRO

NÃO OPTANTE

NÃO

Sindicato dos no Esbdo do Paraná — Senge-PR
Rua Marechal Deodoro, 630 . 220 andar . Conj.2201
Cento Corneraalltália . CEP 80010-000 . Curitiba . PR
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ANEXO IV

SENSE-PR
Link: http://tsenergyservice.com.br/consultores.html

Apresentamos nossos consultores associados!

R«ha

cm cc Proctosc dc

Link: http://tsenergyservice.com.br/thadeusilva.html

Mini curriculo: Thadeu Silva
Especialista em Gestào de Proietos e ORM de Ativos Eletromeonicos

Traietória académica:

Experiencia Profissional

• Enereia eólica

• • MW

• 0-8% ar CPA a,' MAM

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná — Senge-PR
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Centro Comercial Itália . CEP 80010-000 . Cumba . PR
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Linkedå

Thadeu Silva

ANEXO V

Thadeu

cf Operation end tv'aintensnce et Copel Gera$o

Transmissäc S.A.

Pa rarS. Eras;] de 3CO c:nexoes

Cadastre-se pua se concctar

Experiéncia

Director of Operation and Maintenance

Copel - Companhia Paranaense de Energa

obr dc 2020 0 momento • mcse e,

Silva

Copel • Companh:a Paranaense

de Encrgia

federal Itajuba

Site da empresa e

Curt ba, Parar.S

Since Aprl. 7020, I am leading a multifunctional team responsible tor the operations and

maintenance activities in 4,800 km of Transmission Lines and in 6.5 GW of Power Plants (Windi

thermal and hydropower sources).

Since August, 2020, I am leading the owners engineering and project management teams

respors:ble tor Iransmrssjon Lines, Substations and Power Plants Installation ard

ccmmtssioning.

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paranå — Senge-PR
Rua Marechal Deodoro, 630 . 220 andar . Conj.2201
Centrocorrercial ltålia . CEP 80010-000 . Cuntlba . PR
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Owner

iu: de •4 ancs 5 meses

Get*"

TS conducts technical consultancies ir power generators, with the followirg aims:
Analyze end sort the factors that impact on the generatton end availability of the generator

park

- Establish KPls tat gels of efficiency;
- Prepare ORV procedures,
- Create action p ans against the main factors thet impact necatively cn the generation ane

park:

Establish operaticnal routincs that establish cffcctivc controls of services rendered and which
for the Of the

7cchnicol analysis o' prcblems ir wind turbines and clcctrc equipment of BOP;
- Evaluation of contractual conditions involving mechanical and availability guarantees, ir
acdition tc its impacts.
TS ENERGY also develops solutions fot predictive, preventive and corrective maintenance of
wind power equioment and systems:

invections and tests up-tower in generators and gea: boxes.

Sindicato Engenheiros no Esbdo do Paranå — Senøe-PR
Rua Deodoro, 630 . 220 mdar CuV2201
Centro Corrzcial Italia . CEP 80010-000 . Carma PR
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ANEXO VI

Observação: Postagem de 15/10/2020.

Link da matéria do Estadão (14/10/2020): SENGE-PR

https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broadfipo-de-fundo-

de-infraestrutura-atrai-38-mil-pessoas-fisicas/

André Soares Freitas Bueno •20
Legal Manager na

Quase um ano de trabalho árduo! O resultado tá ai: demanda 3x maior que a oferta

no IPO! Parabens ao time Prisma / Proton!

IPO de fundo de infraestrutura atrai 3,8 mil pessoas físicas

economiê.esta±c.com.tr • 2 r-ntn de leitura

108 • 5 comen%rcs

Reaçôes

e o 'o 40 

Comentar Compartilhar Enviat

Adicione um comentario...

Mais relevantes

Thadeu Silva • I C

0

o a

Director of Operat!on and Matntenance at Copel Geraçáo e Transmessào S -

Parabéns aos times da PRISMA e PRÓTON! A TS Energy Service

agradece pela confiança!

Gostei o I Responder

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná — Senge-PR
Rua Marechal Deodoro, 630 . 220 andar . Conj.2201

Itália . CEP 80010-000 . Curitiba . PR
3224-7546 . senge-pr.org.br . senge-pr@senge-pr.org.br



ANEXO VII

SENEE-PR

Link: http://tsenergyservice.com.br/clientes.html

SERVIÇOS CLIENTES CONTATO BASES PARCEIROS NOSSO TIME

Exibimos aqui as empresas que utilizam os produtos e serviços da TS Energy Service!

Ferbasa

Gamesa

-A Gradual

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná — Senge-PR
Rua Marechal Deodoro, 630 . 220 andar . Conj.2201
Centro Comercialitália . CEP 80010-000 . Curitiba . PR
(41) 3224-7546 . senge-pr.org.br . senge-pr@senge-pr.org.br
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COLETIVO
SINDICAL DOS EMPREGADOS DA COPEL

SENGE-PR - STEEM - SINDEL SINEL STIECP

Curitiba, Paraná, 08 de fevereiro de 2021

Companhia Paranaense de Energia — COPEL
At. Sr. Daniel Pimentel Slaviero
Diretor Presidente 2ü21

Ref.: Solicitacão de Afastamento Imediato — Thadeu Carneiro da Silva

Prezad Senhor,

Os Sindicatos componentes do Coletivo Sindical, signatários deste Ofício, Entidades Sindicais

de representação de primeiro grau, pessoas jurídicas de direito privado, considerando que:

• O Sindicato dos Engenheiros protocolou junto a esta Companhia os ofícios
02/2021 (18/01), 04/2021 (22/01) e 06/2021 (29/01) denunciando graves atitudes do

Diretor de Operação e Manutenção da GeT, Thadeu Carneiro da Silva;

Os fatos denunciados afrontam diretamente o código de conduta da Copel, bem como
legislação Federal;

• Foi solicitado o afastamento imediato do referido Diretor, em função da gravidade das
ilegalidades apontadas e das possíveis repercussões negativas para esta Companhia;

• A Copel respondeu somente ao primeiro ofício, informando que já havia inquérito
investigativo aberto em função de denúncia, sem responder aos demais ofícios;

• A Copel não se manifestou quanto ao afastamento do Diretor Thadeu Silva, bem como

não informou quais providências estão sendo tomadas;

• O pedido era de acão imediata e que transcorreram 10 dias (6 dias úteis) desde que o
ofício foi protocolado.



COLETIVO
SINDICAL DOS EMPREGADOS DA COPEL

SENGE-PR STEEM SINDEL SINEL STIECP

Neste sentido, as Entidades Sindicais supra citadas notificam a Companhia Paranaense de

Energia para que:

• Afaste imediatamente o Diretor Thadeu Carneiro da Silva, pela gravidade dos fatos e

sob pena de que sua permanência na Companhia atrapalhe as investigações;

• Abra investigação intema para apurar o processo de nomeação do Diretor Thadeu

Cameiro da Silva, a fim de verificar se houve omissão de informações ou negligência na

análise, principalmente e não exclusivamente quanto à propriedade da empresa TS

Energy Service;

• Tome todas as demais medidas cabíveis para eliminar todos os vícios de legalidade

decorrentes da atuação do Diretor Thadeu Cameiro da Silva;

• Informe aos Sindicatos requerentes, no prazo de 5 dias úteis, quais medidas foram
tomadas pela Companhia para sanar as irregularidades apontadas, bem como responda

aos questionamentos realizados nos Ofícios SENGE-PR 02/2021, 04/2021 e 06/2021.

Findo o prazo citado e não havendo manifestação da Companhia, os Sindicatos farão os
encaminhamentos legais necessários.

Com nossos melhores cumprimentos,

Coletivo Sindical d s Fruñregados da Copel
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Rua Coronel Dulcídio, 800 - 80420-170 - Curitiba - PR - Brasil - Fone: +55 41 3310-5050 - copel@copel.com - www.copel.com 

REC-DGE-007/2021 
Curitiba, 21 jan. 2021 

 
 
Sr. Leandro José Grassmann 
Diretor Presidente 
Sindicato dos Engenheiros no 
Estado do Paraná - Senge -PR 
Rua Marechal Deodoro, 630 - 22º andar - conj. 2201 
80010-000  Curitiba - PR 
senge-pr.org.br ou senge-pr@senge-pr.org.br 
 

 

OFÍCIO CT-SENGE-PR 002/2021: MANIFESTAÇÃO DA COPEL 

 

 

Em resposta ao ofício nº CT-SENGE-PR 002/2021, de 18.01.2021, informamos que, em 

15.01.2021, a Copel tomou conhecimento do assunto por meio de seu canal de denúncia e 

está tratando do ocorrido no âmbito de sua governança interna, o que inclui o Comitê de Ética. 

 

A respeito do tema, a Copel reafirma seu compromisso de respeito para com todos os seus 

empregados e demais partes que compõem seu relacionamento, princípio declarado e que é 

parte integrante da cultura organizacional, base do sucesso da Companhia. 

 

Atenciosamente, 

 

 

(assinado eletronicamente) 

 

Ana Letícia Feller 

Diretora de Gestão Empresarial  

 

 

 

 

 

 

VRDE/elisa 
e-Protocolo 17.258.983-9                   RE1004 

Inserido ao Protocolo 17.258.983-9 por Elisa Nogueira em: 21/01/2021 17:24. Download realizado por Elaine Serenato em 21/01/2021 17:26

6
3

Assinado por: Ana Leticia Feller em 22/01/2021 08:36. Inserido ao protocolo 17.258.983-9 por: Elaine Serenato em: 22/01/2021 08:34. Documento assinado nos termos do art. 18
do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
fdf876c426079332152de1946df5b44.
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Documento: 007V1.pdf.

Assinado por: Ana Leticia Feller em 22/01/2021 08:36.

Inserido ao protocolo 17.258.983-9 por: Elaine Serenato em: 22/01/2021 08:34.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
fdf876c426079332152de1946df5b44.



   
  
  
 

NAC 010107 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FRAUDE E CORRU PÇÃO 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Versão 2 de 10.08.2018 

1/4 

Diretoria de Gestão Empresarial - DGE 

Coordenação de Desenvolvimento Organizacional e Processos – CDO 

1. FINALIDADE 

Estabelecer regras e responsabilidades pertinentes à prevenção, detecção e tratamento de ocorrências de fraude 
interna e corrupção no âmbito da Companhia Paranaense de Energia - Copel (Holding) e suas subsidiárias 
integrais – SIs. A presente norma é aplicável como recomendação às suas empresas controladas, controladas em 
conjunto, e em caráter indicativo para as empresas coligadas e outras participações societárias, respeitados seus 
trâmites societários. 

Para efeito desta norma o conjunto de empresas relacionadas no parágrafo anterior doravante será denominado 
Copel. 

2. CONCEITOS 

2.1 - FRAUDE 

Ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de documentos, registros e 
demonstrações contábeis, bem como da apropriação indevida de ativos que causem distorções contábeis e/ou 
financeiras.   

2.2 - CORRUPÇÃO 

Ato ou efeito de utilizar de poder ou autoridade para obter vantagens ou fazer uso do dinheiro público para seu 
próprio interesse. Inclui em seu contexto: suborno, propina, peculato, extorsão, concussão, tráfico de influência, 
improbidade administrativa, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, violação de sigilo funcional, inserção 
de dados falsos em sistemas de informação, lavagem de bens, direitos e valores, nepotismo, prevaricação, entre 
outros, os quais são agrupados na definição de corrupção. 

2.3 -  RISCO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO 

Subcategoria do Risco de Compliance que contempla riscos relacionados ao roubo de ativos físicos, agenciamen-
to de informações, desvios de recursos financeiros, conflito de interesses, tráfico de influência, suborno, propina, 
conluio com fornecedores e clientes, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, entre outros, podendo 
implicar em perdas financeiras, multas, sanções e penalidades por órgãos fiscalizadores e deterioração da ima-
gem da Copel. 

3. DISPOSIÇÕES 

3.1 - Será considerada fraude ou corrupção todo ato intencional que cause prejuízos pela obtenção ilícita ou de 
vantagens, para si ou para terceiros, decorrentes das seguintes situações, entre outras: 

a) uso irregular, desvio, apropriação ou malversação de bens e recursos da Copel; 

b) manutenção de/indução a erro, uso de artifício, ardil ou quaisquer outros meios contrários ao Código de 
Conduta e/ou às leis, normas ou regulamentos internos e externos à Copel; 

c) ato de improbidade, caracterizado notadamente por: 

• realização de operação financeira sem a observância das normas legais e regulamentares; 

• aceitação de garantia insuficiente ou inidônea; e 

• atuação negligente na arrecadação de tributos e na conservação do patrimônio público. 

d) Violação de segredo da Copel; 

e) ação ou omissão, culposa ou dolosa, que cause dano passível de ressarcimento à Copel; 

f) manipulação, falsificação ou alteração de registros ou documentos que os modifiquem, tornando os 
registros contábeis e financeiros incorretos ou inadequados; 

g) supressão ou omissão de transações nos registros contábeis e financeiros; 

h) registro de transações sem comprovação ou aplicação consciente de práticas contábeis indevidas; 
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i) suborno que consiste na prática de prometer, oferecer ou pagar qualquer quantidade de dinheiro ou 
quaisquer outros favores para que a pessoa em questão deixe de se portar eticamente com seus deveres 
profissionais; 

j) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira 
pessoa a ele relacionada;  

k) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos 
ilícitos; 

l) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

m) no tocante a licitações e contratos: 

• frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo 
de procedimento licitatório público;  

• impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;  

• afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  

• fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

• criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar 
contrato administrativo;  

• obter 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; ou 

• manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração 
pública. 

n) Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em 
sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema 
financeiro nacional. 

3.2 - DA ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Visando a conscientização e disseminação das práticas antifraude e anticorrupção todos os empregados, 
administradores, conselheiros fiscais, estagiários, aprendizes e prestadores de serviços terceirizados deverão 
participar de treinamentos, workshops e outras atividades promovidos pela UniCopel e demais áreas de 
treinamento e desenvolvimento. 

3.2.1 - A participação dos colaboradores nos treinamentos obrigatórios previstos na legislação será monitorada 
pela UniCopel e áreas de treinamento, cabendo à CIC orientar quanto ao conteúdo e periodicidade da execução 
dos treinamentos obrigatórios.  

3.2.2 - A divulgação de informações relativas ao assunto será por meio da Coordenação de Comunicação e 
Marketing - CMK, sob orientação da CIC. 

3.3 - DAS DENÚNCIAS 

3.3.1 - Toda suspeita ou conhecimento de ocorrência de fraude ou corrupção deverá ser informada por meio do 
Canal de Denúncias, conforme NAC 030506 - Canal de Denúncias. 

3.4 - DO TRATAMENTO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO 

3.4.1 - Toda e qualquer suspeita de fraude ou corrupção deverá ser investigada, independentemente da função, 
posição hierárquica, títulos, serviços ou relações pessoais dos envolvidos.   

3.4.2 - Todos os dados e informações sobre ocorrências de fraude ou corrupção recebidos das diversas áreas da 
Copel deverão ser centralizados na Coordenação de Integridade Corporativa - CIC, de forma a identificar áreas e 
processos que apresentem vulnerabilidades em relação a estes riscos, e providenciar a implantação de controles 
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internos para seu monitoramento e gerenciamento. 

3.4.3 - Havendo evidências sobre a responsabilidade de empregado(s), serão observados os procedimentos 
previstos na NAC 040301 – Disciplina Funcional, e a aplicação de sanções disciplinares recomendadas pela 
Comissão Administrativa Disciplinar. A aplicação de sanções de que trata a NAC 040301 não exclui medidas 
judiciais cabíveis. 

3.4.4 - As áreas da Copel deverão prestar todo o suporte necessário para apuração de eventuais casos de fraude 
ou corrupção ocorridos no seu âmbito de atuação. 

3.4.5 - Cabe ao gerente imediato ou superior tomar as medidas cabíveis que assegurem a pronta interrupção de 
irregularidades ou infrações detectadas. 

3.4.6 - Nenhum denunciado poderá sofrer sanção disciplinar até a conclusão da investigação. 

3.4.7 - Eventual afastamento do denunciado para facilitar a apuração dos fatos não poderá ser conduzida de 
forma a insinuar culpa, caracterizar assédio moral ou configurar-se em medida disciplinar. 

3.5 - Os documentos convencionais e digitais gerados devem compor a Tabela de Retenção e Destinação de 
Documentos e ser encaminhados à área de gestão documental para cumprir prazo prescricional. 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1 - DA COORDENAÇÃO DE INTEGRIDADE CORPORATIVA – CIC 

Orientar, coordenar e operacionalizar procedimentos de combate à fraude e corrupção nas áreas da Copel. 

4.2 - DA AUDITORIA INTERNA 

Investigar toda a denúncia de caso de fraude ou corrupção. 

4.3 -  DA DIRETORIA JURÍDICA E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – DRI 

Ajuizar, quando aplicável, ação cível/penal relativa à denúncia de fraude ou corrupção justificando formalmente à 
área solicitante.  

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS AO ASSUNTO 

a) Lei 8.429/92 – Lei de improbidade administrativa; 

b) Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal Brasileiro); 

c) Lei 5452/43 - Consolidação das Leis do Trabalho (Artigo 482); 

d) Lei 12.846/2013 (Lei de Anticorrupção); 

e) Decreto 8.420/2015 (Regulamenta a Lei Anticorrupção); 

f) Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais); 

g) Decreto 6263/2017 (Regulamenta a Lei das Estatais); 

h) Lei 12.529/2011 (Lei Antitruste); 

i) Lei 15.608/2007 (Lei Estadual de Licitações); 

j) Lei 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos); 

k) Lei Sarbanes-Oxley (SOx), de 2002; 

l) U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA); 

m) COSO 2013 - Comittee  of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission; 

n) Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção – UNODC; 

o) Código de Conduta; 

p) NAC 030300 - Código de Conduta; 
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q) NPC 0104 - Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos; 

r) NAC 010104 - Gestão Integrada de Riscos Corporativos; 

s) NPC 0106 - Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesses; 

t) NPC 0308 - Política de Governança Corporativa; 

u) NAC 040301 - Disciplina Funcional; 

v) Programa de Integridade; 

w) NPC 0305 - Política do Canal de Denúncias; 

x) NAC 030506 - Canal de Denúncias. 

Atualiza a NAC 010107 de 15.03.2010. 
 
Documento original assinado por: 

VICENTE LOIÁCONO NETO 
Diretor de Governança, Risco e Compliance 
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1. FINALIDADE 
Estabelecer regras para a atualização, disseminação e aplicação do Código de Conduta aos empregados, 
administradores (diretores e conselheiros) e conselheiros fiscais, estagiários, aprendizes, fornecedores e 
terceirizados no âmbito da Companhia Paranaense de Energia - Copel (Holding), suas subsidiárias integrais - 
SIs, empresas controladas, empresas controladas em conjunto e empresas coligadas. 

Para efeito desta norma, o conjunto de empresas relacionadas no parágrafo anterior doravante será denominado 
Copel. 

2. CONCEITOS 

2.1 - CÓDIGO DE CONDUTA 

Manual que contém os preceitos orientadores da conduta dos empregados, dos administradores (diretores e 
conselheiros) e conselheiros fiscais, estagiários, aprendizes, fornecedores e terceirizados no que concerne aos 
aspectos éticos e morais. Tais preceitos incorporam os princípios, valores e missão da Copel, os princípios do 
Pacto Global e os princípios da Governança Corporativa. 

O Código de Conduta pode ser acessado nos seguintes endereços: 

- Intranet: Corporativo/Governança Corporativa/Referencial Estratégico/Código de Conduta; e 

- Internet: Copel/Relações com Investidores/Governança Corporativa/Referencial Estratégico/Código de 
Conduta. 

2.2 - PARTES INTERESSADAS 

Compreendem todos os indivíduos ou grupos de indivíduos ou organizações que afetam e são afetados pelas 
atividades, produtos ou serviços da Copel e pelo desempenho a eles associado: controladas, coligadas, 
empregados, estagiários, terceirizados,  aprendizes, consumidores/clientes, fornecedores, acionistas, instituições 
financeiras, sindicatos, órgãos de proteção e defesa do consumidor, comunidade, instituições públicas e 
privadas, agentes públicos, órgãos reguladores, organizações do terceiro setor e a sociedade como um todo. 

3. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

3.1 - DA REVISÃO 

3.1.1 - O Código de Conduta deverá ser revisado a cada dois anos, sob coordenação do Conselho de 
Orientação Ética – COE e a nova versão aprovada pela Diretoria Reunida - Redir e pelo Conselho de 
Administração - CAD.  

3.1.2 - Preferencialmente, a cada 4 anos, deve-se fazer a revisão mediante consulta pública com as partes 
interessadas, considerando um processo de evolução e legitimação com participação de seus diversos públicos 
de relacionamento. 

3.2 - DA DISTRIBUIÇÃO, DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA 

3.2.1 - O Código de Conduta deverá ser distribuído, divulgado e disseminado a todo público interno e externo e 
demais partes interessadas, incluindo alterações posteriores conforme segue: 

a) pela Secretaria de Governança Societária - PRE/SEC - para Administradores (diretores e conselheiros) e 
Conselheiros Fiscais; 

b) pelas áreas de recursos humanos para seus empregados, estagiários e aprendizes; 

c) pela Copel (Holding) e SIs - para administradores e conselheiros fiscais das empresas controladas, 
controladas em conjunto e coligadas;  

d) pelos Gestores de Contrato - para fornecedores; e  

e) pelos fornecedores - para terceirizados. 
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3.2.2 - Anualmente será elaborado plano de comunicação do Código de Conduta pela Coordenação de 
Marketing - CMK visando a divulgação aos empregados, estagiários, administradores (diretores e conselheiros), 
conselheiros fiscais, fornecedores, terceirizados, acionistas, clientes, sociedade, investidores, governo e outras 
partes interessadas. 

3.2.2.1 - Adicionalmente, a pedido das áreas, a CMK poderá criar, com a colaboração das áreas correlatas a 
cada parte interessada, materiais adicionais para divulgar o Código de Conduta para acionistas, clientes, 
comunidade, sociedade e investidores, demais integrantes da força de trabalho, governo e outras partes 
interessadas. 

3.2.3 - A disseminação do Código de Conduta junto aos empregados, administradores (diretores e conselheiros) 
e conselheiros fiscais será por meio de treinamento promovido pelas áreas de treinamento e desenvolvimento 
com periodicidade e orientações definidas pela Coordenação de Integridade Corporativa - CIC.  

3.3 - CIÊNCIA E TERMO DE COMPROMISSO 

3.3.1 - A ciência quanto aos itens que compõem o Código de Conduta, inclusive alterações posteriores, e o 
compromisso de cumpri-lo na condução de suas atividades e responsabilidades, deverão ser manifestados por 
meio dos Termos de Compromisso (anexos I, II e III) do seguinte modo:  

a) via APD pelos empregados sob coordenação e responsabilidade do gerente imediato;  

obs.: em casos excepcionais os Termos poderão ser impressos, assinados e encaminhados para a área 
de Recursos Humanos correspondente.  

b)  Via assinatura do documento físico, no momento da entrega do Código de Conduta: 

I.      pelos Administradores (diretores e conselheiros) e Conselheiros Fiscais da Copel (Holding), das SIs, 
empresas controladas, empresas controladas em conjunto e empresas coligadas; 

II.       pelos fornecedores da Copel, quando não constar no contrato cláusula específica, mediante entrega 
do Código de Conduta e assinatura do termo de compromisso ao Código de Conduta; e 

III.       pelos estagiários e aprendizes. 

3.3.2 - A responsabilidade pela guarda dos Termos de Compromisso caberá aos mesmos responsáveis pela 
distribuição do Código de Conduta, conforme subitem 3.2.1.   

3.4 - OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE CONDUTA 

3.4.1 - A Copel deverá comunicar seus padrões de comportamento ético (Código de Conduta) às partes 
interessadas e divulgar os casos de violação por meio do Relatório de Sustentabilidade, disponível no site da 
Copel.  

3.4.2 - A Copel estende o seu Código de Conduta para partes interessadas, utilizando diversos mecanismos e 
mantendo a publicação no seu site, bem como nos sites da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da Bolsa 
de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA, com o objetivo de contribuir para a construção de 
relações baseadas na ética, no respeito em todos os níveis de relacionamento, interno e externo. 

3.4.3 - A não observância do Código de Conduta pelos empregados, administradores (diretores e conselheiros) e 
conselheiros fiscais, estagiários e aprendizes, sujeitará à aplicação das penalidades previstas nas normas 
internas da Copel e/ou legislação vigente, podendo, inclusive, levar à instauração de Procedimento 
Administrativo Sumário e/ou à rescisão do contrato de trabalho. 

3.4.4 - Aos fornecedores e terceirizados é expressamente requerido o respeito e o compromisso aos preceitos 
estabelecidos no Código de Conduta, de acordo com as obrigações que decorram de procedimentos de 
qualificação ou de contratos estabelecidos, podendo, inclusive, levar à rescisão do contrato e/ou aplicação de 
multas e penalidades previstas na legislação. 

3.5 - CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA 

3.5.1 - Cabe aos administradores (diretores e conselheiros) respeitar e zelar pela conduta ética na Copel e 
garantir a aplicação do Código de Conduta. 
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3.5.2 - Os gerentes deverão reger pelas disposições do Código de Conduta e aplicar o conteúdo em seu âmbito 
de atuação, promovendo a divulgação de forma a buscar o entendimento e a internalização de suas disposições. 

3.6 - DENÚNCIAS E CONSULTAS DO CÓDIGO DE CONDUTA 

As denúncias e consultas relativas ao Código de Conduta serão tratadas conforme as disposições contidas nas 
normas internas da Copel relacionadas no tópico 4. 

4. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS AO ASSUNTO  

a) Lei Federal nº 12.846/13 - Lei Anticorrupção e Decreto nº 8.420/2015 que a regulamenta; 

b) Lei Federal nº 12.527/11 - Lei de Acesso à Informação e Decreto nº  7.724/2012 que a regulamenta; 

c) Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa; 

d) Lei Sarbanes-Oxley – SOX; 

e) Lei Americana Foreign Corrupt Practices Act (FCPA); 

f) Decreto Estadual nº 38/2015 – Código de Conduta da Alta Administração Estadual; 

g) Convenção da Organização das Nações Unidas Contra a Corrupção; 

h) Comittee  of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO 2013; 

i) NPC 0305 - Política do Canal de Denúncias; 

j) NPC 0308 - Política de Governança Corporativa; 

k) NAC 030310 Conselho de Orientação Ética; 

l) NAC 030315 - Assédio Moral; 

m) NAC 040301 Disciplina Funcional e IAP 040301-3 Procedimento Administrativo Sumário; 

n) NAC 030506 Canal de Denúncias; 

o) NAC 010107 Prevenção e Tratamento de Fraudes; e 

p) NAC 030904 Gestão de Contrato. 

Atualiza a NAC 030300 de 24.04.2018. 

Documento original assinado por: 
 

JONEL NAZARENO IURK 
Diretor Presidente 
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A presente norma entra em vigor com a sua publicação. 
Controle de alterações 

Data Responsável Descrição 

24.04.2018 

DRC/CIC/CCOM 
Adriana de Queiroz Alves 

 
Analista de Gestão CDO 

Mª de Fátima 

Adequação ao novo procedimento relativo ao Termo de 
Compromisso. 

20.07.2018 

DRC/CIC 
Marília de Azevedo Bassan Franco da 

Rocha 
Adriana de Queiroz Alves 

 
Analista de Gestão CDO 

Mª de Fátima 

Norma adequada em função da alteração do nome do Canal de 
Denúncias. 
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ANEXO I 

Para Empregados, Estagiários e Aprendizes 
 

 
 

CÓDIGO DE CONDUTA  
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

NOME: ___________________________________________________REGISTRO:_________   
 
 
DECLARAÇÃO 
 
Declaro neste ato que me foi disponibilizado o Código de Conduta pela Companhia Paranaense de Energia - 
COPEL e que me comprometo a conduzir minhas atividades em conformidade com o presente código. 
Declaro também que é de meu conhecimento que a COPEL coloca à disposição o Conselho de Orientação Ética 
(COE), a Comissão de Análise de Denúncia de Assédio Moral (CADAM), o Canal de Denúncias e a Ouvidoria 
(COPEL Distribuição e COPEL Telecom), para que quaisquer atos que sejam contrários ao presente código 
possam ser comunicados.   
 

______________________, _____ de _________________ de ________. 
 
 

__________________________ 

Assinatura 
 
 
 

 
1ª Via – Áreas de Recursos Humanos                
2ª Via – Signatário deste Termo 
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ANEXO II 
Para Administradores (diretores e conselheiros) e Conselheiros Fiscais da Copel (Holding),  

subsidiárias integrais, empresas controladas, empresas controladas em conjunto e empresas coligadas. 
 

 
 

CÓDIGO DE CONDUTA  
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

NOME: ___________________________________________________________________   

EMPRESA: ________________________________________________________________ 

CNPJ: ____________________________________________________________________ 
 
DECLARAÇÃO 
 
Declaro neste ato que me foi disponibilizado o Código de Conduta pela Companhia Paranaense de Energia - 
COPEL e que me comprometo a conduzir minhas atividades em conformidade com o presente código. 
Declaro também que é de meu conhecimento que a COPEL coloca à disposição o Conselho de Orientação Ética 
(COE), a Comissão de Análise de Denúncia de Assédio Moral (CADAM), o Canal de Denúncias e a Ouvidoria 
(COPEL Distribuição e COPEL Telecom), para que quaisquer atos que sejam contrários ao presente código 
possam ser comunicados.   
 

______________________, _____ de _________________ de ________. 
 
 

__________________________ 

Assinatura 
 
 
 

 
1ª Via – Secretaria de Governança Societária - SEC                
2ª Via – Signatário deste Termo 
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ANEXO III 
 

Para Fornecedores 
 

 
 

 
CÓDIGO DE CONDUTA  

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
Nome da Empresa: ________________________________________ CNPJ: _____________ 
 

 
 
Administrador ou Representante Legal 
 
DECLARAÇÃO 
 
Declaro neste ato que me foi disponibilizado o Código de Conduta da Companhia Paranaense de Energia - 
COPEL, tomei conhecimento das suas disposições e me comprometo a cumpri-las integralmente. Comprometo-
me a disseminar o seu conteúdo a todas as pessoas envolvidas em atividades relacionadas com a COPEL. 
 

______________________, _____ de _________________ de ________. 
 
 

__________________________ 

Assinatura 
 
 
 
1ª Via – SIs/Gestor de Contrato 
2ª Via – Signatário deste Termo 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região - Curitiba

NF 000719.2021.09.000/0

ASSUNTOS:

Temas Complementares: 

09. - TEMAS GERAIS

Complemento: "averiguar a possível ocorrência de lesão a direitos da coletividade, notadamente de ordem moral, mediante a

conduta omissiva da Companhia"

NOTICIADO COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA - COPEL -

76.483.817/0001-20 (MATRIZ)

CERTIDÃO DE AUTUAÇÃO

Certifico a autuação, nesta data, de NOTÍCIA DE FATO. Certifico, ainda, que os
registros do sistema MPTDigital revelam, consoante o HISTÓRICO DE
AUTUAÇÕES gerado, a existência de procedimento(s) relacionado(s) ao polo
passivo do novo expediente.

Curitiba, 25/03/2021

Múcio Mori Maciel
ANALISTA DO MPU/GESTÃO PÚBLICA

Nivel : 1...04. TRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nivel : 2......04.08. OUTROS TEMAS PREVISTOS NAS DEMAIS ÁREAS TEMÁTICAS

Nivel : 2......09.17. OUTROS TEMAS
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Ministério Público do Trabalho

Procuradoria Regional do Trabalho da 9 ª Região

Procedimentos 000719.2021.09.000/0

Noticiado(s): COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO

Certifico a distribuição dos presentes Procedimentos ao(à) Exmo(a) Valdenice Amalia Furtado, a quem os faço

conclusos nesta data.

Curitiba, 25/03/2021

Múcio Mori Maciel

ANALISTA DO MPU/GESTÃO PÚBLICA

(  ) → Sigilo não requerido.

(  ) → Defiro o pedido de sigilo do representante.

(  ) → Indefiro o pedido de sigilo do representante.

(  ) → Sigilo determinado pelo procurador.

Despacho :
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho 9ª Região - Curitiba
Av. Vicente Machado, 84, Centro, Curitiba/PR, CEP 80420-010 - Fone (41)3304-9000

2021 - Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil

#Chegade

Trabalho
Infantil

NF 000719.2021.09.000/0

NOTICIADO: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA

 

DESPACHO

 

 

 

                      Primeiramente, encaminhe-se ao Procurador Oficiante do 30.º Ofício, para

análise de conexão com o PAJ 753/2018 (eventual prática de assédio moral).

 

 

Curitiba, PR, 26 de março de 2021

 

 

VALDENICE AMALIA FURTADO

PROCURADORA DO TRABALHO
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho 9ª Região - Curitiba
Av. Vicente Machado, 84, Centro, Curitiba/PR, CEP 80420-010 - Fone (41)3304-9000

2021 - Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil

#Chegade

Trabalho
Infantil

Notícia De Fato nº 000719.2021.09.000/0

Noticiado: Companhia Paranaense De Energia Elétrica

 

 

 

 

DESPACHO

 

 

Reconheço a prevenção. 

Observando-se a devida compensação, redistribua-se. 

 

 

Curitiba, PR, 30 de março de 2021.

 

 

 

Alberto Emiliano de Oliveira Neto

Procurador Do Trabalho
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