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1 Introdução

Artigo 1º. Objetivo

1.1. De acordo com as disposições estatutárias, 

Missão, Visão e Valores, a NEOENERGIA S.A. (“Com-

panhia”, “NEOENERGIA”) aspira que a conduta das 

empresas que compõem seu grupo empresarial 

(“Grupo NEOENERGIA”, “Grupo”) e a das pessoas 

e dos parceiros comerciais relacionadas a ela cor-

respondam e se adaptem a princípios éticos e de 

responsabilidade social de aceitação geral, ao seu 

Sistema de Governança Corporativa e à legislação 

vigente.

1.2. Este Código de Ética tem por objetivo tornar 

efetivos os princípios éticos contidos na Missão, Vi-

são e Valores e servir de guia para o desempenho 

dos profissionais que integram o Grupo NEOENER-

GIA, em um ambiente global, complexo e em mu-

dança.

1.3. Além disso, o Código de Ética foi preparado le-

vando em consideração as recomendações de boa 

governança, de reconhecimento geral nos merca-

dos internacionais e os princípios de responsabili-

dade social aceitos pela Companhia, constituindo 

uma referência básica para o seguimento por par-

te do Grupo NEOENERGIA. Também responde às 

obrigações de prevenção de ilícitos que se esperam 

da Companhia.

1.4. O Código de Ética reflete o compromisso da 

Companhia e do Grupo NEOENERGIA com os prin-

cípios de ética empresarial e transparência em todas 

as esferas de ação, estabelecendo um conjunto de 

princípios e diretrizes para conduzir comportamen-

tos éticos e responsáveis de todos os seus profissio-

nais no desenvolvimento de suas atividades.

Artigo 2º. Âmbito de aplicação

2.1. Os princípios e orientações de conduta con-

tidos no Código de Ética são aplicáveis a todos os 

profissionais do Grupo NEOENERGIA, indepen-

dentemente do seu nível hierárquico, sua locali-

zação geográfica ou funcional e da empresa do 

Grupo para a qual prestam seus serviços.

Para os propósitos do Código de Ética, os execu-

tivos e profissionais do Grupo NEOENERGIA são 

considerados profissionais de todas as empresas 

e entidades que o compõem, bem como as de-

mais pessoas cuja atividade esteja expressamente 

sujeita ao Código de Ética.

2.2. O cumprimento do Código de Ética é en-

tendido sem prejuízo do cumprimento rigoroso 

do Sistema de Governança Corporativa da Com-

panhia, em particular, das Regras Internas de 

Conduta nos Mercados de Valores Mobiliários e 

seus regulamentos de implementação, Políticas 

de Governança Corporativa, Legislação, Regula-

mentações, bem como a separação das regras 

de atividades aplicáveis em cada jurisdição em 

que o Grupo desenvolve atividades regulamen-

tadas.

2.3. Os profissionais das empresas do Grupo 

NEOENERGIA a quem se aplicam outros códigos 

de conduta ou ética, de natureza setorial ou 

derivados da legislação nacional dos países 

em que realizam sua atividade, deverão 

observá-los, devendo consultar 

a Superintendência de Com-

pliance sobre eventuais 

incompatibilidades. 
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2.4. No caso de alguma das empresas subsidiá-

rias listadas integradas ao Grupo NEOENERGIA 

ter que adotar, por imperativo legal ou por acor-

do de seu órgão administrativo, seu próprio có-

digo ético ou norma equivalente, este será de 

aplicação preferencial para seus profissionais.

2.5. Os profissionais que atuam como represen-

tantes do Grupo NEOENERGIA em empresas e 

entidades não pertencentes ao Grupo devem 

observar o Código de Ética no exercício de tal 

atividade na medida em que não seja incompa-

tível com as regras da empresa ou entidade em 

que atuam como representantes. Nas empresas 

e entidades em que o Grupo NEOENERGIA, sem 

participação majoritária, é responsável pela ges-

tão, os profissionais que representam o Grupo 

promoverão o cumprimento das disposições 

da Missão, Visão e Valores da NEOENERGIA e a 

conduta estabelecida no Código de Ética.

2.6. Os profissionais do Grupo NEOENERGIA 

que, no desempenho de suas funções, geren-

ciem ou dirijam equipes de pessoas devem as-

segurar que os profissionais diretamente ligados 

a seu cargo conheçam e cumpram o Código de 

Ética. Além disso, devem liderar pelo exemplo, 

sendo referência de conduta no Grupo NEOE-

NERGIA.

Artigo 3º. Missão, Visão e Valores 

3.1. O Conselho de Administração da NEOE-

NERGIA aprovou a Missão, Visão e Valores. Lon-

ge de constituir uma mera declaração de princí-

pios, seu conteúdo determina a atividade diária 

de todas as empresas do Grupo e orienta sua 

estratégia e todas as suas ações.

3.2. O desempenho profissional de acordo com 

os princípios contidos na Missão, Visão e Va-

lores, que inspira e se materializa nas Políticas 

Corporativas, no Código de Ética e nas demais 

regulamentações do Sistema de Governança 

Corporativa, é a melhor garantia do compromis-

so com a criação de valor para as comunidades 

em que o Grupo desenvolve suas atividades e 

para os acionistas da Companhia.

Artigo 4º. Interpretação e integração 
do Código de Ética

4.1. A Superintendência de Compliance é o ór-

gão responsável pela interpretação e integração 

geral do Código de Ética. Os seus critérios de in-

terpretação, que devem ter em conta as disposi-

ções da Missão, Visão e Valores, são vinculativos 

para todos os profissionais de todas as empresas 

pertencentes ao Grupo.

4.2. O Código de Ética, por sua natureza, não 

abrange todas as situações e acontecimentos 

possíveis, mas estabelece os critérios para orien-

tar o comportamento dos profissionais do Gru-

po e, quando apropriado, resolver quaisquer dú-

vidas que possam surgir no desenvolvimento de 

sua atividade profissional.

4.3. Quaisquer dúvidas que possam surgir para 

os profissionais do Grupo quanto à interpreta-

ção do Código de Ética devem ser consultadas 

com o superior imediato. Se as circunstâncias 

o exigirem, a Superintendência de Compliance 

deve ser consultada, por meio do canal dispo-

nível na Intranet, ou, quando for o caso, as uni-

dades ou Gerências de Compliance que existam 

ou venham a existir em sociedades dos negó-

cios do Grupo.

4.4. Nos casos de empresas controladas ou res-

ponsáveis pelos negócios do Grupo que tenham 

códigos éticos que não sejam idênticos a este 

Código de Ética, mas incorporem especificida-

des para adaptar seu conteúdo aos regulamen-

tos nacionais ou setoriais que lhes são aplicáveis, 

a interpretação deste Código levará em conta 

as instruções de conformidade porventura exis-

tentes nessas empresas, permanecendo sempre 

reservada a interpretação das disposições deste 

Código de Ética para as Gerências de Complian-

ce, caso existam em tais sociedades, ficando 

sempre reservada a interpretação final do 

Código de Ética à Superintendência 

de Compliance da NEOENER-

GIA.
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2 A Superintendência de Compliance

Artigo 5º. A Superintendência de Com-
pliance

5.1. A Superintendência de Compliance é um órgão 

interno permanente, independente, vinculado e 

com reporte direto ao Conselho de Administração 

da NEOENERGIA, por intermédio do Comitê de Au-

ditoria, responsável por, proativamente, assegurar o 

funcionamento efetivo do Sistema de Compliance 

da Companhia, configurado de acordo com as dis-

posições do Sistema de Governança Corporativa 

da Companhia, da legislação aplicável e com as 

melhores práticas de mercado.

5.2. A Superintendência de Compliance, desde que 

a legislação aplicável o permita, tem acesso a infor-

mações, documentos e escritórios das empresas, 

seus executivos e profissionais, incluindo as atas 

dos órgãos de administração, supervisão e controle, 

que sejam necessários para o exercício adequado 

de suas funções. A esse respeito, todos os funcio-

nários, gerentes e administradores dessas empresas 

devem fornecer à Superintendência de Complian-

ce a colaboração necessária para o bom desem-

penho de suas funções. Informações relacionadas 

ao Conselho de Administração e aos conselheiros 

serão obtidas por intermédio do Secretário do Con-

selho de Administração.

5.3. A Superintendência de Compliance terá os re-

cursos materiais e humanos necessários para de-

sempenhar suas funções.

5.4. A Superintendência de Compliance informa-

rá ao Conselho de Administração, por intermédio 

do Comitê de Auditoria, ao menos anualmente e 

sempre que considerar necessário ou for exigido, 

as medidas adotadas para assegurar o cumprimen-

to do Código de Ética. Da mesma forma, a Supe-

rintendência de Compliance informará ao Conse-

lho de Administração sempre que julgue que uma 

questão tenha relevância suficiente para tal.

5.5. Do mesmo modo, informará periodicamente 

ao Comitê de Auditoria as principais conclusões e 

pareceres emitidos no exercício de suas funções.

Artigo 6º. Relações com as empresas con-
troladas e as principais empresas dos ne-
gócios do Grupo

6.1. As funções e ações da Superintendência de 

Compliance devem ser entendidas sem prejuízo 

das iniciativas que, em sua própria esfera de atua-

ção, sejam adotadas pelos conselhos de adminis-

tração das empresas controladas e pelas principais 

empresas dos negócios do Grupo, para promover 

o conhecimento e acompanhamento do Código 

de Ética.

6.2. As empresas controladas e as principais empre-

sas dos negócios do Grupo informarão periodica-

mente à Superintendência de Compliance as inicia-

tivas que adotarem a esse respeito.

6.3. Para o bom desempenho das competências 

atribuídas à Superintendência de Compliance 

no Código de Ética, e dentro do âmbito 

de atuação específico para as em-

presas controladas e as princi-

pais empresas dos negócios 

do Grupo, ela deve es-
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tabelecer o quadro das relações de coordenação, 

colaboração e informação com as Gerências de 

Compliance que venham a existir nessas empresas.

6.4. Da mesma forma, os poderes da Superinten-

dência de Compliance, de acordo com o Código 

de Ética, devem ser entendidos sem prejuízo das 

responsabilidades de gestão e supervisão que cor-

respondem a outros órgãos e divisões da Compa-

nhia e aos órgãos administrativos e de administra-

ção das empresas controladas e pelas principais 

empresas dos negócios do Grupo, de acordo com 

a sua estrutura corporativa e de administração e, 

em particular, em relação à aplicação das medidas 

disciplinares correspondentes.
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3 Regras gerais de conduta profissional

Artigo 7º. Cumprimento da legalidade e 
do Sistema de Governança Corporativa

7.1. Os profissionais do Grupo NEOENERGIA 

cumprirão rigorosamente a legislação em vigor 

no local onde exercem sua atividade, de acordo 

com o espírito e a finalidade dos regulamentos, 

e observarão as disposições do Código de Ética, 

as regras do Sistema de Governança Corporativa 

e os procedimentos básicos que regulam a ati-

vidade do Grupo, a sua atividade profissional e 

a sociedade em que prestam seus serviços. Do 

mesmo modo, respeitarão plenamente as obriga-

ções e os compromissos assumidos pelo Grupo 

nas suas relações contratuais com terceiros, bem 

como com os usos e as boas práticas dos países 

em que realizam suas atividades.

7.2. Os executivos da Companhia devem estar 

particularmente familiarizados com as leis e os 

regulamentos, incluindo os internos, que afetam 

suas respectivas áreas de atividade e devem ga-

rantir que os profissionais que deles dependem 

recebam a informação e o treinamento adequa-

dos, que os capacitarão a entender e cumprir 

com as obrigações legais e regulamentares apli-

cáveis à sua função, inclusive as internas.

7.3. As empresas do Grupo NEOENERGIA asse-

gurarão o cumprimento das regulamentações 

fiscais aplicáveis e buscarão uma adequada coor-

denação da política fiscal seguida por todos eles, 

no intuito de alcançar o interesse social e apoiar a 

estratégia de negócios de longo prazo, evitando 

riscos e ineficiências fiscais na execução de deci-

sões de negócios.

7.4. O Grupo NEOENERGIA respeitará e cum-

prirá as deliberações judiciais ou administrati-

vas emitidas, mas se reserva o direito de apelar, 

sempre que apropriado, e na forma prevista em 

lei, das decisões ou resoluções anteriormente 

mencionadas, quando considerar que não este-

jam em conformidade com a lei e que atentem 

contra seus interesses e de seus acionistas.

Artigo 8º. Execução de uma conduta 
profissional íntegra

8.1. Os critérios orientadores para o comporta-

mento dos profissionais do Grupo NEOENER-

GIA serão: o profissionalismo, a integridade e o 

autocontrole em suas ações e decisões.

a) O profissionalismo é diligente, responsável, 

eficiente e focado na excelência, qualidade e 

inovação.

b) A integridade é justa, honesta, de boa-fé, ob-

jetiva e alinhada aos interesses do Grupo e aos 

seus princípios e valores expressos na sua Mis-

são, Visão e Valores e no seu Código de Ética.

c) O autocontrole nas ações e na tomada de 

decisão supõe que todas as ações que realizam 

são baseadas em quatro premissas básicas: (i) 

são eticamente aceitáveis; (ii) são legalmente vá-

lidas; (iii) são desejáveis para a Companhia e para 

o Grupo; e (iv) o profissional está disposto a as-

sumir a responsabilidade pela ação praticada.

8.2. É obrigação de todos os profis-

sionais do Grupo NEOENERGIA 

informar à Superintendência 

de Compliance, ou ao res-

ponsável pela gestão 
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de compliance da empresa controlada e pelas 

principais empresas dos negócios do Grupo, 

que, por sua vez, informará à Superintendência 

de Compliance, sobre o início, a evolução e o 

resultado de qualquer processo judicial, criminal 

ou administrativo, de natureza sancionadora, em 

que um profissional é parte indiciada, investiga-

da ou acusada, e que pode afetá-lo no exercício 

de suas funções como profissional do Grupo ou 

prejudicar a imagem ou os interesses do Grupo 

NEOENERGIA.

8.3. No caso de ser informada sobre o início de 

um procedimento com essas características, a Su-

perintendência de Compliance ou o responsável 

pela gestão de Compliance das empresas sub-

controladas e pelas principais empresas dos negó-

cios do Grupo atuará de acordo com o protocolo 

aprovado para esse fim.
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4 Os profissionais do Grupo

Artigo 9º. Princípios da não discrimina-
ção e da igualdade de oportunidades

9.1. O Grupo NEOENERGIA defende oportuni-

dades iguais entre seus profissionais e se opõe 

a qualquer tipo de discriminação baseada em 

raça, cor, nacionalidade, origem social, idade, 

sexo, estado civil, orientação sexual, ideologia, 

opiniões políticas, religião ou qualquer outra 

condição pessoal, física ou social de seus pro-

fissionais.

9.2. Em particular, o Grupo NEOENERGIA pro-

moverá a igualdade de tratamento entre ho-

mens e mulheres em termos de acesso ao em-

prego, treinamento, promoção de profissionais 

e condições de trabalho, bem como acesso ao 

suprimento de bens e serviços de sua responsa-

bilidade.

9.3. O Grupo NEOENERGIA rejeita qualquer ma-

nifestação de violência, assédio físico, sexual, psi-

cológico, moral ou outro, abuso de autoridade 

no trabalho e qualquer outra conduta que indu-

za ou crie um ambiente intimidante ou ofensivo 

para os direitos pessoais de seus profissionais.

Artigo 10. Conciliação da vida familiar 
com a atividade de trabalho

O Grupo respeita a vida pessoal e familiar dos seus 

profissionais e promoverá programas de concilia-

ção que facilitem o melhor equilíbrio entre estas 

e as responsabilidades laborais dos profissionais.

Artigo 11. Direito à privacidade

11.1. Observado o disposto nos itens 11.2 e 11.3, a 

seguir, o Grupo NEOENERGIA respeita o direito à 

privacidade de seus profissionais, em todas as suas 

manifestações, e especialmente em relação a dados 

pessoais, médicos e econômicos, bem como res-

peita as comunicações pessoais dos seus profissio-

nais na internet e outros meios de comunicação.

11.2. Os profissionais do Grupo NEOENERGIA com-

prometem-se a utilizar de forma responsável os 

meios de comunicação, os sistemas informáticos e, 

em geral, quaisquer outros meios que lhes sejam dis-

ponibilizados, de acordo com as políticas e os crité-

rios estabelecidos para esse fim. Tais meios não são 

fornecidos para uso pessoal não profissional e, por-

tanto, não são adequados para comunicação priva-

da. Dessa forma, eles não geram direitos ou expec-

tativa de direitos de privacidade, caso tenham que 

ser supervisionados ou monitorados pelo Grupo no 

desempenho proporcional de suas funções de con-

trole e prevenção de ilícitos e condutas inadequadas.

11.3. O Grupo NEOENERGIA compromete-se a não 

divulgar dados pessoais de seus profissionais, exceto 

com o consentimento das partes interessadas e em 

casos de obrigação legal ou cumprimento de deci-

sões judiciais ou administrativas emanadas de órgãos 

com competência para tal. Em nenhum caso, os 

dados pessoais de profissionais para fins dife-

rentes dos legalmente ou contratualmen-

te previstos serão divulgados.
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11.4. Todas as áreas que têm acesso a dados de 

natureza pessoal devem zelar pelo cumprimen-

to dos requisitos estabelecidos na legislação 

de proteção de dados pessoais, em relação às 

comunicações enviadas pelos profissionais, de 

acordo com o disposto no Código de Ética.

Artigo 12. Segurança e saúde no traba-
lho

12.1. O Grupo promoverá um programa de se-

gurança e saúde no trabalho e adotará as medi-

das preventivas estabelecidas a esse respeito na 

legislação vigente e quaisquer outras medidas 

que possam ser estabelecidas no futuro.

12.2. Os profissionais do Grupo observarão com 

especial atenção os regulamentos relacionados 

à saúde e segurança no trabalho, com o objetivo 

de prevenir e minimizar os riscos ocupacionais.

12.3. O Grupo cuidará para que os fornecedo-

res com os quais atua estejam em conformidade 

com seus padrões e programas em matéria de 

saúde e segurança no trabalho.

Artigo 13. Seleção e avaliação

13.1. O Grupo NEOENERGIA manterá um pro-

grama de seleção rigoroso e objetivo, focado, 

exclusivamente, nos méritos acadêmicos, pes-

soais, de integridade e profissionais dos candida-

tos e nas necessidades do Grupo.

13.2. O Grupo NEOENERGIA avaliará seus pro-

fissionais de forma rigorosa e objetiva, atentan-

do ao seu desempenho profissional individual e 

coletivo.

13.3. Os profissionais do Grupo participarão, 

conforme o caso, da definição dos seus objeti-

vos e serão informados das avaliações que lhes 

forem feitas.

Artigo 14. Treinamento

14.1. O Grupo oferecerá o treinamento a seus 

profissionais. Os programas de treinamento 

promoverão a igualdade de oportunidades e o 

desenvolvimento da carreira profissional e con-

tribuirão para a consecução dos objetivos do 

Grupo.

14.2. Os profissionais do Grupo comprometem-

-se a atualizar permanentemente seus conhe-

cimentos técnicos e de gestão e aproveitar os 

programas de treinamento disponibilizados pelo 

Grupo.

Artigo 15. Informações

O Grupo informará os seus profissionais sobre 

as principais linhas de seus objetivos estratégi-

cos e o progresso do Grupo.

Artigo 16. Brindes, presentes, hospitali-
dades e vantagens

16.1. Os profissionais do Grupo NEOENERGIA 

não podem dar ou aceitar brindes, presentes, 

hospitalidades ou vantagens no desenvolvimen-

to ou em virtude de sua atividade profissional 

ou que possam ser interpretados como uma 

influência na tomada de decisões. Excepcio-

nalmente, a entrega e a aceitação de brindes e 

presentes serão permitidas quando as seguintes 

circunstâncias coincidirem simultaneamente:

a) sejam de valor econômico irrelevante ou sim-

bólico;

b) correspondam a sinais de cortesia ou atenção 

comercial habitual; 

c) não sejam proibidos por lei, códigos de con-

duta ou práticas comerciais geralmente aceitas; 

d) possam ser revelados publicamente sem cau-

sar constrangimento à Companhia e ao profis-

sional que o recebeu ou o concedeu.

16.2. Eventuais doações, vantagens, benefícios 

ou recompensas que não atendam ao critério 

estabelecido acima, enviadas por clientes ou 

fornecedores, deverão ser devolvidas ao doa-

dor ou concedente, observadas as dispo-

sições da Política de brindes, presen-

tes, hospitalidades e vantagens 

da NEOENERGIA.
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16.3. Os profissionais do Grupo não podem, dire-

tamente ou por meio de um intermediário, ofere-

cer, conceder, aceitar ou solicitar benefícios, doa-

ções, empréstimos, gratificações, recompensas 

ou quaisquer vantagens indevidas que tenham 

como objetivo imediato ou mediato obter um 

benefício, presente ou futuro, para o Grupo, para 

si ou para um terceiro. 

16.4. Os profissionais não podem dar ou receber 

qualquer tipo de propina, suborno ou comissão 

em relação a uma parte envolvida, tais como fun-

cionários públicos de qualquer esfera de poder 

ou jurisdição, nacionais ou estrangeiros, profis-

sionais de outras empresas, partidos políticos, 

autoridades, clientes, fornecedores e acionistas. 

Os atos de suborno, expressamente proibidos, 

incluem a oferta ou promessa, direta ou indireta, 

de qualquer tipo de vantagem indevida, qualquer 

instrumento para ocultação, bem como a prática 

do tráfico de influências.

16.5. O termo “vantagem indevida” corresponde 

a qualquer tipo de facilidade, benefício ou infor-

mação obtida por meio de pagamentos impró-

prios e indevidos, em um contexto de negócios, 

tais como: 

a) efetuar pagamento ou dar qualquer coisa de 

valor a um agente ou autoridade pública, de ma-

neira direta ou indireta;

b) influenciar ou evitar uma ação do governo, 

ou qualquer outra ação, como a concessão de 

um contrato, imposição de tributo ou multa, ou 

o cancelamento de um contrato ou obrigação 

contratual existente;

c) obter licença, alvará ou qualquer outra autori-

zação de uma entidade estatal ou autoridade pú-

blica a que a NEOENERGIA não teria direito;

d) obter ilicitamente informações confidenciais 

sobre oportunidades de negócios, licitações ou 

atividades de concorrentes;

e) deixar de agir ou tomar qualquer decisão para 

favorecer um terceiro em detrimento do interes-

se da NEOENERGIA.

16.6. Os profissionais do Grupo não podem dar 

ou aceitar presentes e hospitalidades que influen-

ciem ou possam ser interpretados como uma in-

fluência na tomada de decisões.

16.7. Quando houver dúvidas sobre o que é 

aceitável, a oferta deve ser recusada ou, se for 

o caso, o profissional deverá consultar seu su-

perior imediato ou a Superintendência de Com-

pliance ou o responsável por Compliance em 

uma das empresas do Grupo.

Artigo 17. Conflito de interesses

17.1. Considerar-se-á que existe um conflito de 

interesses nas situações em que o interesse pes-

soal do profissional, ou de pessoas a ele rela-

cionadas, e o interesse da NEOENERGIA ou de 

qualquer das empresas do Grupo sejam confli-

tantes, direta ou indiretamente, real ou poten-

cialmente. 

17.2. Serão consideradas pessoas relacionadas 

ao profissional:

a) o cônjuge ou a pessoa com relação análoga 

de afetividade;

b) os ascendentes, descendentes e irmãos do 

profissional ou do seu cônjuge (ou pessoa com 

relação análoga de afetividade);

c) os cônjuges dos ascendentes, descendentes 

e irmãos do profissional;

d) quaisquer outros parentes até o 4º grau de 

consanguinidade ou 2º grau de afinidade;

e) as entidades em que o profissional ou pessoas 

que lhe estão relacionadas, por si próprio ou por 

uma pessoa interposta, estejam em qualquer 

das situações de controle estabelecidas na lei;

f) as empresas ou entidades em que o profis-

sional, ou qualquer das pessoas que lhe estão 

relacionadas, por ele próprio ou por uma pes-

soa interposta, ocupem cargo de administração 

ou direção, ou de quem recebam emolumen-

tos por qualquer motivo, desde que, além dis-

so, exerçam, direta ou indiretamente, influência 

significativa nas decisões financeiras e operacio-

nais das referidas empresas ou entidades.

17.3. As decisões profissionais devem ba-

sear-se na melhor defesa dos inte-

resses do Grupo, de modo que 

não sejam influenciadas por 

relacionamentos pes-

soais ou familiares ou 

por quaisquer ou-
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tros interesses particulares dos profissionais do 

Grupo, evitando-se situações de conflito de in-

teresses reais ou potenciais.

17.4. Situações, a título de exemplo, que podem 

dar origem a conflito de interesses:

a) estar envolvido, ou alguém de sua família, em 

qualquer transação ou operação econômica em 

que qualquer das empresas de que o Grupo seja 

parte;

b) negociar, formalizar ou gerir contratos em 

nome de qualquer das empresas do Grupo com 

pessoas físicas relacionadas ao profissional ou a 

pessoas jurídicas em que o profissional, ou uma 

pessoa a ele ligada, ocupe um cargo gerencial, 

seja um acionista, sócio ou administrador; 

c) ser acionista relevante, sócio, administrador, 

diretor, conselheiro, etc., de clientes, fornece-

dores ou concorrentes diretos ou indiretos de 

qualquer uma das empresas do Grupo;

d) comercializar ou negociar produtos e serviços 

nas instalações ou ambientes da NEOENERGIA, 

sem prévia e expressa autorização, seja fisica-

mente ou por meio de seus recursos tecnológi-

cos ou utilizando de sua imagem ou marca.

17.5. Em relação a possíveis conflitos de interes-

ses, os profissionais do Grupo observarão os se-

guintes princípios gerais de ação:

a) independência: atuar em todos os momen-

tos com profissionalismo, lealdade ao Grupo e 

a seus acionistas e com independência em re-

lação a seus próprios interesses ou de terceiros, 

abstendo-se de priorizar seus próprios interesses 

e de pessoas a si ligadas em detrimento aos inte-

resses da NEOENERGIA;

b) abstenção: abster-se de intervir ou influenciar 

a tomada de decisão que possa afetar as entida-

des do Grupo com as quais há um conflito de 

interesses, de participar nas reuniões nas quais 

essas decisões são tomadas e de acessar infor-

mações confidenciais que afetem essas deci-

sões;

c) comunicação: informar sobre os conflitos de 

interesses reais ou potenciais em que estão ou 

possam estar envolvidos, antes da conclusão da 

operação ou conclusão do negócio em ques-

tão, por escrito, ao superior hierárquico, à admi-

nistração responsável pela função de recursos 

humanos e à Superintendência de Compliance 

ou responsável pela área de Compliance cor-

respondente. Estas últimas avaliarão a situação, 

em coordenação com a área responsável pelos 

recursos humanos e adotarão as decisões apro-

priadas, assessorando, se necessário, as ações 

cabíveis em cada circunstância específica. 

17.6. Os membros da Superintendência de 

Compliance envolvidos em um potencial con-

flito de interesses deverão informar ao Comitê 

de Compliance, que terá, por sua vez, a compe-

tência para resolver as dúvidas ou conflitos que 

possam surgir a esse respeito.

17.7. Esses princípios gerais de ação devem ser 

observados de forma especial nos casos em que 

a situação de conflito de interesses seja, ou pos-

sa razoavelmente se esperar, de tal natureza que 

constitua uma situação de conflito de interesses 

estrutural e permanente entre o profissional ou 

uma pessoa ligada ao profissional e a qualquer 

uma das empresas do Grupo.

17. 8. A fim de identificar a existência de possíveis 

incompatibilidades, a área responsável pelos re-

cursos humanos do Grupo deverá ser informada 

prioritariamente antes do aceite pelo profissio-

nal de qualquer cargo público e deverá informar 

à Superintendência de Compliance para análise 

da existência de conflitos de interesses reais ou 

potenciais.

17.9. Havendo dúvidas quanto à aplicação das 

normas acima ou em relação à caracterização 

de situações de conflito de interesses, o superior 

hierárquico deverá ser consultado e, havendo 

necessidade, a consulta poderá ser feita à Supe-

rintendência de Compliance por intermédio do 

canal de consultas.

Artigo 18. Oportunidades de negó-
cios

18.1. Serão consideradas opor-

tunidades de negócios os 

investimentos ou quais-

quer operações rela-

cionadas aos ativos 
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do Grupo que o profissional tenha tido conhe-

cimento durante o desenvolvimento de sua ati-

vidade profissional, quando o investimento ou 

operação tenham sido oferecidos ao Grupo ou 

se este tenha ou possa ter interesse neles.

18.2. O profissional não poderá aproveitar as 

oportunidades de negócios para seu próprio be-

nefício ou para pessoa ligada a ele, entenden-

do como tal as pessoas mencionadas no artigo 

16.2, salvo se:

a) a oportunidade de negócio tenha sido ofere-

cida anteriormente ao Grupo; 

b) o Grupo desistiu de explorá-la sem a influên-

cia do profissional; 

c) a área responsável pela função de recursos 

humanos da empresa do Grupo em questão au-

toriza o uso pelo profissional da oportunidade 

de negócio; e

d) o aproveitamento da oportunidade de negó-

cio não se enquadre nas hipóteses de conflito 

de interesses, conforme disciplinado no artigo 

anterior.

18.3. O profissional não pode usar o nome da 

Companhia ou empresas do Grupo ou invocar 

seu status como profissional para realizar opera-

ções ou prestar serviços em seu próprio nome 

ou para pessoas a ele vinculadas.

Artigo 19. Recursos e meios para o de-
senvolvimento da atividade profissio-
nal

19.1. O Grupo NEOENERGIA compromete-se a 

disponibilizar aos seus profissionais os recursos 

e os meios necessários e adequados para o de-

senvolvimento da sua atividade profissional.

19.2. Sem prejuízo do cumprimento obrigató-

rio das regras e dos procedimentos específicos 

para o uso dos recursos do Grupo, os seus pro-

fissionais comprometem-se a utilizar de forma 

responsável os recursos disponibilizados, reali-

zando com eles exclusivamente atividades pro-

fissionais em interesse do Grupo, e não para fins 

particulares. Os profissionais do Grupo evitarão 

quaisquer práticas, especialmente atividades e 

despesas supérfluas, que diminuam a criação de 

valor para os acionistas.

19.3. O Grupo é titular do direito de proprieda-

de e dos direitos de uso e exploração de pro-

gramas e sistemas informáticos, equipamentos, 

manuais, vídeos, projetos, estudos, relatórios e 

outras obras e direitos autorais criados, desen-

volvidos, aperfeiçoados ou utilizados por seus 

profissionais, no desenvolvimento de sua ativi-

dade profissional ou com base nos recursos ma-

teriais e de informática do Grupo.

19.4. Os profissionais respeitarão o princípio da 

confidencialidade em relação às característi-

cas dos direitos, licenças, programas, sistemas 

e conhecimentos tecnológicos, em geral, cuja 

propriedade ou cujos direitos de exploração ou 

uso correspondem ao Grupo. A divulgação de 

qualquer informação relacionada a essas carac-

terísticas exigirá a autorização prévia da área res-

ponsável pelos recursos humanos da empresa 

do Grupo em questão.

19.5. O uso dos equipamentos, sistemas e pro-

gramas de computador que o Grupo disponibi-

liza aos profissionais para o desenvolvimento de 

seus trabalhos, incluindo a facilidade de acesso 

e operação na internet, deve ser ajustado aos 

critérios de segurança e eficiência, excluindo 

qualquer uso, ação ou função de Tecnologia da 

Informação (TI) que seja ilegal ou contrária às 

regras ou instruções do Grupo.

19.6. É vedado aos profissionais explorar, repro-

duzir, replicar ou ceder os sistemas e aplicações 

informáticas do Grupo para finalidades que lhe 

sejam alheias. Da mesma forma, os profissionais 

não instalarão nem utilizarão nos equipamentos 

de informática fornecidos pelo Grupo progra-

mas ou aplicativos cujo uso seja ilegal ou que 

possa danificar os sistemas ou prejudicar a 

imagem ou os interesses do Grupo, de 

seus clientes ou de terceiros.
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Artigo 20. Informações para uso interno e 
confidencial 

20.1. A informação não pública que seja propriedade 

do Grupo NEOENERGIA será, de forma geral, consi-

derada informação de uso interno, salvo se for consi-

derada como confidencial, e, em qualquer caso, esta-

rá sujeita a sigilo profissional, sem que o seu conteúdo 

possa ser disponibilizado, a menos que o profissional 

esteja no exercício regular do seu trabalho, profissão 

ou função e desde que aqueles a quem a informação 

seja comunicada estejam sujeitos, legal ou contratual-

mente, a uma obrigação de confidencialidade e te-

nham confirmado à Companhia que têm os meios 

necessários para proteger a informação.

20.2. As informações ou dados cuja divulgação não 

autorizada, fora ou dentro do Grupo NEOENERGIA, 

possam causar danos (econômicos ou de reputação), 

pela própria divulgação ou por constituir uma infra-

ção de qualquer requisito regulamentar ou legal, dan-

do origem à imposição de sanções ou reclamações 

contra empresas do Grupo, serão classificadas como 

confidenciais. A mesma classificação deverá ser ado-

tada no caso de informações ou dados altamente 

sensíveis ou especialmente valiosos, cuja divulgação 

possa causar danos significativos ao Grupo ou a ter-

ceiros.

20.3. É da responsabilidade do Grupo e de todos os 

seus profissionais colocar meios de segurança sufi-

cientes e aplicar os procedimentos estabelecidos para 

proteger as informações de uso interno, confiden-

ciais e reservadas, devendo essas informações serem 

registradas em suporte físico ou eletrônico, contra 

qualquer risco de acesso interno ou externo não con-

sentido, manipulação ou destruição, tanto intencional 

quanto acidental. Para esse fim, os profissionais do 

Grupo manterão confidencial o conteúdo do seu tra-

balho nas suas relações com terceiros.

20.4. Revelar informações confidenciais ou reserva-

das ou usá-las para fins particulares contrariam o Có-

digo de Ética.

20.5. Qualquer indício razoável do vazamento ou 

compartilhamento de informações confidenciais 

ou reservadas para fins particulares e em desobe-

diência a este Código e à Política de Segurança da 

Informação da Companhia deve ser comunicado 

por aqueles que tenham conhecimento do fato 

ao seu superior imediato e às áreas responsáveis 

pelas funções de segurança e recursos humanos 

da empresa do Grupo de que são responsáveis. 

Por sua vez, a área responsável pela função de se-

gurança da informação deve informar o fato à Su-

perintendência de Compliance ou ao responsável 

pela área de Compliance correspondente. 

20.6. É vedado o compartilhamento entre profis-

sionais das senhas individuais de acesso aos siste-

mas informativos da Companhia.

20.7. Em caso de rescisão da relação profissional 

ou contratual, todas as informações relacionadas 

ao Grupo NEOENERGIA para uso interno, confi-

dencial e reservado serão devolvidas pelo pro-

fissional ao Grupo, incluindo os documentos e 

meios ou dispositivos de armazenamento, bem 

como as informações armazenadas em qualquer 

dispositivo eletrônico corporativo ou pessoal, sub-

sistindo, em qualquer caso, o dever de confiden-

cialidade do profissional.

Artigo 21. Eventos com divulgação 
pública

Os profissionais serão especialmente cuidado-

sos em qualquer intervenção, participação em 

conferências ou seminários profissionais, ou em 

qualquer outro evento que possa ter divulgação 

pública e que venham a participar como profis-

sionais do Grupo NEOENERGIA, garantindo que 

sua mensagem esteja alinhada com a do Grupo, 

tendo que ter a autorização prévia de seu superior 

hierárquico e, em qualquer caso, informar tem-

pestivamente a área responsável pela Comunica-

ção Institucional.

Artigo 22. Atividades externas

22.1. Os profissionais dedicarão ao Grupo 

toda a capacidade profissional e esfor-

ço pessoal necessário para o exer-

cício de suas funções.
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22.2. A prestação de serviços profissionais, por con-

ta própria ou por intermédio de terceiros, a pessoas, 

empresas ou entidades que não o Grupo NEOE-

NERGIA, bem como a atuação ou participação 

como professor em atividades acadêmicas, quando 

relacionada a atividades do Grupo ou às funções 

que os profissionais nele desempenham deverá ser 

previamente autorizada por escrito pela área res-

ponsável por recursos humanos da Companhia ou 

da empresa na qual o profissional está lotado.

22.3. A aprovação prévia da área responsável por 

recursos humanos também será necessária nos se-

guintes casos:

a) participação ativa ou nomeação do profissional 

nos órgãos administrativos ou de gestão de organi-

zações ou associações profissionais ou setoriais em 

nome do Grupo;

b) qualquer outro tipo de atividade externa que pos-

sa afetar a devida dedicação do profissional aos seus 

deveres ou envolver uma potencial situação de con-

flito de interesses.

22.4. O Grupo respeita o desempenho das ativida-

des sociais e públicas por parte de seus profissionais, 

desde que não interfiram no seu trabalho no Grupo 

nem possam trazer prejuízos à sua reputação.

22.5. A conexão, associação ou colaboração de 

profissionais com partidos políticos ou com outros 

tipos de entidades, instituições ou associações para 

fins públicos será realizada de tal forma que seu ca-

ráter pessoal seja claro, evitando qualquer relaciona-

mento com o Grupo. O Grupo NEOENERGIA não 

apoia candidatos ou partidos políticos devendo o 

profissional que desejar participar de processos po-

lítico-eleitorais zelar para que a imagem da NEOE-

NERGIA não esteja, em hipótese alguma, associada 

a esses processos.

22.6. A criação, associação, participação ou colabo-

ração de profissionais em redes sociais, fóruns ou 

blogs na internet e as opiniões ou declarações feitas 

neles devem ser feitas de forma a deixar claro seu 

caráter pessoal e de acordo com a política interna 

de uso de mídias sociais. De qualquer forma, os pro-

fissionais devem abster-se de usar a imagem, nome 

ou marcas do Grupo NEOENERGIA para abrir con-

tas ou se registrar nesses fóruns ou redes.

Artigo 23. Separação de atividades

23.1. O Grupo, composto por empresas que reali-

zam Atividades Reguladas e por empresas que rea-

lizam Atividades Não Reguladas, conforme definido 

no Sistema de Governança Corporativa do Grupo 

NEOENERGIA, compromete-se a respeitar os regu-

lamentos setoriais relativos à separação de ambas as 

atividades.

23.2. É responsabilidade do Grupo NEOENERGIA 

que as Atividades Reguladas e as Atividades Não 

Reguladas sejam devidamente separadas dentro do 

Grupo de acordo com as regras de separação de 

atividades aplicáveis em cada caso.
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5 Compromissos e relações com
       outros grupos de interesse

Artigo 24. Compromisso com os Direi-
tos Humanos e laborais

24.1. O Grupo NEOENERGIA expressa seu com-

promisso e sua conexão com os Direitos Huma-

nos e Trabalhistas reconhecidos na legislação 

nacional e internacional e com os princípios em 

que se baseiam o Pacto Mundial das Nações 

Unidas, as regras sobre as Responsabilidades 

das Empresas Transnacionais e Outras Empresas 

e os acordos comerciais no domínio dos Direi-

tos Humanos das Nações Unidas, as Diretrizes 

da OCDE para Empresas Multinacionais, a De-

claração Tripartida de Princípios sobre Empresas 

Multinacionais e Política Social e a Política Social 

da Organização Internacional do Trabalho, bem 

como os documentos ou textos que podem 

substituir ou complementar os mencionados 

anteriormente.

24.2. O Grupo NEOENERGIA declara sua rejei-

ção total ao trabalho infantil e ao trabalho for-

çado, obrigatório ou análogo à escravidão, e 

compromete-se a respeitar a liberdade de as-

sociação e negociação coletiva, bem como os 

direitos das minorias étnicas e dos povos indíge-

nas em locais onde desenvolva suas atividades.

Artigo 25. Acionistas e comunidade fi-
nanceira

25.1. O Grupo NEOENERGIA expressa o seu 

propósito de criação contínua e sustentável de 

valor para os seus acionistas, disponibilizando, 

permanentemente, canais de comunicação e 

consulta que permitam a eles e ao mercado te-

rem informações adequadas, úteis e completas 

sobre a evolução do Grupo, no âmbito da Polí-

tica de Divulgação de Informações Relevantes e 

Preservação de Sigilo e Política de Negociação 

de Valores Mobiliários da emissão da NEOENER-

GIA S.A. e suas controladas, e do princípio da 

igualdade de tratamento dos acionistas que se 

encontrem em condições idênticas.

25.2. As relações com investidores e analistas 

financeiros serão realizadas por meio da área 

responsável pelas relações com investidores da 

Companhia.

25.3. A NEOENERGIA se compromete, por meio 

de seus profissionais autorizados, a comunicar à 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários – qual-

quer ato ou fato relevante ocorrido ou relacio-

nado aos seus negócios, bem como zelar por 

sua ampla e imediata disseminação, em todos 

os mercados em que seus valores mobiliários 

sejam admitidos à negociação, conforme legis-

lação em vigor.

Artigo 26. Entes públicos e órgãos re-
guladores

26.1. As relações com as autoridades, os órgãos 

reguladores e a administração pública em geral 

se darão sob os preceitos da legalidade, boa-fé, 

moralidade, eficiência, cooperação, transpa-

rência e independência político-partidária.

26.2. A NEOENERGIA informa, de 

modo verdadeiro, honesto, 

adequado, responsável e 

conveniente, as suas 

políticas e forma de 
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atuação, assim como os direitos e deveres em 

seu relacionamento institucional e comercial, 

mantendo a sociedade ciente de suas responsa-

bilidades e seu desempenho.

26.3. A NEOENERGIA manifesta seu firme com-

promisso em apoiar o poder público na defesa 

do meio ambiente, desenvolvendo e direcionan-

do suas atividades para a consecução real do 

desenvolvimento sustentável.

26.4. A Companhia manifesta também seu fir-

me compromisso em alinhar sua estratégia em-

presarial com os princípios de desenvolvimento 

sustentável para contribuir com o crescimento 

do país, com desenvolvimento econômico e so-

cial das comunidades onde está presente e para 

o bem-estar da população.

26.5. Não é permitido o financiamento ou apor-

te de recursos financeiros a partidos políticos ou 

a candidatos a qualquer tipo de cargo, nem a 

pessoas a eles relacionadas, conforme definido 

em 16.2.

Artigo 27. Clientes

27.1. O Grupo NEOENERGIA, respeitando os 

princípios de transparência, veracidade da in-

formação e respeito ao consumidor, compro-

mete-se a oferecer uma qualidade de serviços 

e produtos iguais ou superiores aos requisitos 

e padrões de qualidade estabelecidos por lei, 

competindo no mercado e realizando as ativida-

des de marketing e vendas com base no mérito 

de seus produtos e serviços.

27.2. O Grupo garantirá a confidencialidade dos 

dados dos seus clientes, concordando em não 

divulgá-los a terceiros, exceto com o consenti-

mento do cliente ou por obrigação legal ou em 

conformidade com as resoluções judiciais ou 

administrativas.

27.3. A captação, utilização e o processamento 

de dados de caráter pessoal dos clientes devem 

ser realizados de forma a garantir o direito à inti-

midade e o cumprimento da legislação em ma-

téria de proteção de dados de caráter pessoal e 

direitos do consumidor, bem como os direitos 

concedidos aos clientes pela legislação relati-

va ao comércio eletrônico e outras disposições 

que podem ser aplicáveis.

27.4. Os contratos com os clientes do Grupo 

NEOENERGIA serão escritos de forma simples e 

clara. As relações pré-contratuais ou contratuais 

com os clientes deverão ser transparentes, e as 

diferentes alternativas existentes serão informa-

das, especialmente em relação a serviços, pro-

dutos e tarifas.

27.5. Os profissionais evitarão qualquer tipo de 

interferência ou influência de clientes ou ter-

ceiros que possam alterar sua imparcialidade e 

objetividade profissional e não poderão receber 

qualquer tipo de remuneração ou vantagem de 

clientes e de terceiros por serviços relacionados 

à atividade do profissional dentro do Grupo.

Artigo 28. Fornecedores

28.1. O relacionamento da NEOENERGIA com 

seus fornecedores e prestadores de serviços é 

estritamente profissional e norteado por princí-

pios éticos, respeito às leis, aos contratos e às 

normas internas vigentes.

28.2. Os processos de seleção de fornecedo-

res obedecerão aos critérios de objetividade e 

imparcialidade, evitando-se qualquer conflito de 

interesses ou favoritismo na sua seleção.

28.3. Os profissionais do Grupo comprometem-

-se a cumprir os procedimentos internos estabe-

lecidos para os processos de seleção, inclusive 

aqueles relacionados à aprovação e homologa-

ção de fornecedores.

28.4. Os preços e as informações apresentados pe-

los fornecedores em um processo de seleção se-

rão tratados confidencialmente e não serão 

divulgados a terceiros, salvo se houver 

consentimento das partes interes-

sadas ou por obrigação legal, 

ou em conformidade com 

as resoluções judiciais 

ou administrativas.
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28.5. Os profissionais do Grupo que acessam 

dados pessoais ou empresariais dos fornecedo-

res devem manter a confidencialidade desses 

dados e cumprir as disposições da legislação so-

bre proteção de dados, na medida em que seja 

aplicável.

28.6. As informações fornecidas pelos profissio-

nais do Grupo aos fornecedores serão verdadei-

ras, de boa-fé e sem a intenção de enganá-los 

ou induzi-los a erro.

28.7. Os profissionais evitarão qualquer tipo de 

interferência ou influência de fornecedores ou 

terceiros que possam alterar sua imparcialidade 

e objetividade profissional e não deverão con-

ceder qualquer vantagem ou favorecimento in-

devido a um fornecedor, bem como não deve-

rão receber qualquer tipo de remuneração ou 

vantagem dos fornecedores ou de terceiros que 

pretendam negociar com o Grupo, por serviços 

derivados da atividade própria do profissional 

dentro do Grupo.

Artigo 29. Concorrentes

29.1. O Grupo NEOENERGIA compromete-se a 

competir nos mercados de forma leal e não reali-

zará publicidade enganosa ou difamatória de seus 

concorrentes ou de terceiros.

29.2. A obtenção de informações de terceiros, in-

cluindo informações de seus concorrentes, será fei-

ta de forma ética e nos limites estabelecidos na lei.

29.3. O Grupo está empenhado em promover a 

livre concorrência em benefício dos seus clientes 

e usuários. O Grupo cumprirá as regras de defesa 

da concorrência, evitando qualquer conduta que se 

constitua ou possa se constituir em colusão, abuso 

ou restrição de concorrência.

Artigo 30. Comunicação de mídia e trans-
parência da informação

30.1. As relações com a mídia serão realizadas por 

intermédio da área de Comunicação Institucional 

ou área que venha a desenvolver essas atribuições 

na Companhia.

30.2. O Grupo NEOENERGIA informará de for-

ma verdadeira, adequada, útil e consistente so-

bre seus programas e ações. A transparência nas 

informações que devem ser divulgadas é um 

princípio básico que deve reger as ações dos 

profissionais do Grupo.

30.3. A informação econômica e financeira do 

Grupo, especialmente suas demonstrações fi-

nanceiras anuais, refletirá fielmente sua reali-

dade econômica, financeira e patrimonial, de 

acordo com os princípios contábeis geralmente 

aceitos e as normas internacionais aplicáveis em 

matéria de relatórios financeiros. Para esses fins, 

nenhum profissional deve ocultar ou distorcer a 

informação dos registros contábeis e dos relató-

rios do Grupo, que deve ser completa, precisa e 

verdadeira.

30.4. A falta de honestidade na comunicação 

de informações, tanto internamente no Grupo 

— funcionários, empresas controladas, departa-

mentos, órgãos internos, órgãos administrativos, 

etc. — como externamente — auditores, acionis-

tas e investidores, órgãos reguladores, mídia, 

etc. —, contraria o Código de Ética. Considera-

-se também que há falta de honestidade do pro-

fissional quando este fornece intencionalmente 

informações incorretas, organizando-as de for-

ma equivocada ou tentando confundir aqueles 

que a recebem.

Artigo 31. Sociedade

31.1. O Grupo NEOENERGIA manifesta o seu 

firme compromisso com os princípios da Políti-

ca Geral de Responsabilidade Social Corporati-

va como base integradora dos seus programas 

e ações com os profissionais, clientes, fornece-

dores, acionistas e todas as partes interessadas 

com as quais se relaciona.

31.2. Nesse sentido, o Grupo, fiel ao com-

promisso empresarial de gerar rique-

za e bem-estar para a sociedade, 

adota uma ética empresarial 

responsável que permite 

harmonizar a criação 

de valor para seus 
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acionistas com um desenvolvimento sustentável 

que contemple a proteção do meio ambiente 

como seus principais objetivos, coesão social, 

desenvolvimento de um quadro favorável para 

as relações de trabalho e comunicação cons-

tante com os diferentes grupos que compõem 

a sociedade, a fim de atender às suas necessida-

des e expectativas.

Artigo 32. Ações de conteúdo social e 
doações

32.1. O Grupo NEOENERGIA contribui para o 

desenvolvimento das comunidades por meio da 

sua estratégia empresarial e de responsabilida-

de social, com medidas destinadas, entre outras, 

a promover a educação, proteger o meio am-

biente, a cultura, o esporte e proteger os grupos 

vulneráveis e incentivar o uso seguro da energia 

elétrica, trabalhando para estabelecer vínculos 

firmes e permanentes com essas comunidades.

32.2. As empresas do Grupo, por si, ou por inter-

médio de terceiros, abster-se-ão de fazer contri-

buições ou doações cujo objeto não responda 

à estratégia de responsabilidade social estabele-

cida por ela.

32.3. Todas as contribuições de natureza social, 

cultural ou de qualquer outra natureza feitas pe-

las empresas do Grupo, independentemente da 

forma legal que possam ter, seja um acordo de 

colaboração, uma doação ou qualquer outra fi-

gura ou negócio legal, e área a ser contemplada 

(promoção da educação, cultura, esportes, pro-

teção de grupos vulneráveis, etc.) devem aten-

der aos seguintes requisitos: i) ter um objetivo 

legítimo; ii) não ser anônimo; iii) ser formaliza-

da por escrito; e iv) quando realizada mediante 

meios monetários, deve ser feita por qualquer 

meio de pagamento admitido por lei e que per-

mita identificar o destinatário dos fundos e regis-

trar a contribuição. As contribuições em dinhei-

ro em espécie são proibidas.

32.4. Antes de fazer uma contribuição confor-

me disciplinado na seção anterior, a área de ne-

gócios corporativa interessada ou proponente 

deve ter realizado uma investigação preliminar 

(due diligence) que prove a legitimidade do be-

neficiário, seguindo o formulário aprovado pela 

Superintendência de Compliance. Para esses 

fins, a Superintendência de Compliance pode 

estabelecer diferentes formas, dependendo do 

valor da contribuição ou das suas características. 

32.5. Os requisitos de diligência antecipada pre-

vistos no item anterior não serão aplicáveis às 

contribuições para fundações patrocinadas pela 

Companhia.

32.6. A unidade proponente deve comunicar os 

resultados da due diligence prévia à Superinten-

dência de Compliance, que poderá, a seu crité-

rio, efetuar due diligence complementar.

32.7. Em qualquer caso, a empresa do Grupo 

que contribui para o conteúdo social, cultural ou 

similar deve condicioná-lo, no documento em 

que a formaliza, à manutenção, pelo beneficiá-

rio, dos requisitos e condições que determina-

ram sua aprovação e ao respeito pelos fins para 

os quais foi concedido. Nesse sentido, se for ve-

rificado, uma vez que a contribuição tenha sido 

feita, que os dados resultantes dos procedimen-

tos de investigação preliminar (diligência) foram 

falsos ou imprecisos ou que o beneficiário não 

cumpriu as condições que determinaram a con-

tribuição ou deu um uso diferente ao acordado, 

a empresa contribuinte pode prosseguir com a 

sua revogação, no âmbito das disposições dos 

regulamentos aplicáveis, e sem prejuízo do exer-

cício de outras ações legais que sejam cabíveis.

32.8. É expressamente proibido às empresas do 

Grupo, seja por conta própria ou por meio de 

intermediários, fazer, direta ou indiretamente, 

doações, mesmo sob a forma de empréstimos 

ou adiantamentos, a políticos, candidatos e pes-

soas expostas politicamente (incluindo pessoas 

a eles relacionadas), bem como a partidos po-

líticos ou sindicatos.
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Artigo 33. Proteção do meio ambiente

33.1. O Grupo NEOENERGIA desenvolve sua ati-

vidade em respeito ao meio ambiente, cumprin-

do ou superando os padrões estabelecidos nas 

regulamentações ambientais que são aplicáveis 

e minimizando o impacto de suas atividades no 

meio ambiente.

33.2. As empresas do Grupo adotam diretrizes 

de comportamento para minimizar o desperdí-

cio e a poluição, conservar os recursos naturais, 

promover economia de energia, realizando e 

promovendo projetos de pesquisa e desenvol-

vimento que incentivem a proteção ambiental.

33.3. O Grupo colabora com as autoridades re-

guladoras para desenvolver e promover leis e 

regulamentos justos que protejam o meio am-

biente e ao mesmo tempo permitam o desem-

penho eficiente da atividade empresarial.

Artigo 34. Combate à corrupção

34.1. A NEOENERGIA exige e espera de seus 

profissionais comportamentos e atitudes hones-

tas e íntegras, o mesmo sendo exigido e espe-

rado de todos os seus fornecedores, parceiros 

e terceiros interessados que estejam envolvidos 

no desempenho de atividades ligadas ao negó-

cio e aos objetivos do Grupo.

34.2. Por isso, é propósito da Companhia com-

bater quaisquer práticas corruptas e desonestas, 

repudiando toda e qualquer forma de corrup-

ção, fraude, suborno, favorecimento, tráfico de 

influência, extorsão e propina nas relações que 

estabelecer por si, por seus profissionais, ou por 

meio de seus fornecedores e parceiros, entre 

qualquer ente ou agente público, em qualquer 

dos poderes.

34.3. Tal postura insere-se, inclusive, na sua ade-

são ao Pacto Global da ONU, em especial ao 

seu décimo princípio, segundo o qual “as em-

presas se comprometem a combater a corrup-

ção de qualquer forma, incluindo a extorsão e o 

suborno”.

34.4. Também se proíbe o uso de toda e qual-

quer forma de pagamento ilícito, por meio de 

dinheiro ou outra forma, com o objetivo de se 

obter vantagem nas relações com suas partes 

interessadas, entendendo que o conceito de 

“vantagem” inclui troca de favor ou a garantia de 

obtenção de prestações ou direitos, ainda que 

devidos à NEOENERGIA e/ou suas empresas.

34.5. São também inaceitáveis quaisquer práticas 

que envolvam lavagem de dinheiro, ocultação 

de receitas ou utilização de práticas contábeis 

em desacordo com a legislação ou princípios 

pertinentes.

34.6. O Grupo NEOENERGIA não aceita ofer-

ta de pagamentos e/ou benefícios de qualquer 

valor ou espécie, sob qualquer pretexto, com a 

finalidade de agilizar serviços devidos em virtude 

de suas obrigações empresariais.

34.7. Qualquer insinuação ou tentativa de ex-

torsão, bem como solicitação ou concessão de 

suborno ou propina, originada tanto de agentes 

públicos como de agentes privados deve ser 

imediatamente comunicada à Superintendência 

de Compliance da NEOENERGIA, ou relatada no 

canal de denúncia.
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6 Canais éticos

Artigo 35. Canais de denúncia

35.1. A Companhia dispõe de canais de denún-

cia com o objetivo de promover o cumprimento 

da lei e as regras de conduta estabelecidas no 

Código de Ética e nas políticas de integridade da 

Companhia. Eles funcionam independentemen-

te de outros canais de comunicação existentes, 

de acordo com o Sistema de Governança Cor-

porativa, com as exigências de relacionamento 

com os investidores ou com a legislação regula-

tória aplicável.

35.2. Os canais de denúncia, que devem ser anô-

nimos e independentes, são habilitados a rece-

berem informações dos profissionais do Grupo, 

fornecedores e sociedade em geral, relaciona-

das com condutas e procedimentos contrários 

à lei, em desconformidade com este Código de 

Ética e demais normativos da Companhia.

35.3. A Superintendência de Compliance da 

NEOENERGIA e as Gerências de Compliance, 

caso existam nas empresas do Grupo NEOENER-

GIA, são responsáveis pela gestão dos canais de 

denúncia e devem orientar os profissionais da 

Companhia quanto à sua adequada utilização.

Artigo 36. Uso do canal de denúncia

36.1. Os profissionais do Grupo que tenham in-

dícios razoáveis da existência de qualquer irre-

gularidade ou qualquer ato contrário à legalida-

de ou às regras do Código de Ética e políticas de 

integridade da Companhia devem comunicá-lo 

por meio do canal de denúncia, ou por meio de 

qualquer dos outros mecanismos estabelecidos 

pela Companhia para esse fim. Em qualquer 

caso, tais comunicações devem sempre aten-

der aos critérios de veracidade, responsabilidade 

e proporcionalidade. O canal de denúncia não 

deve ser usado para fins diferentes daqueles 

para os quais foi criado.

36.2. O canal de denúncia é anônimo. Caso o 

denunciante queira se identificar, ainda assim 

sua identidade será preservada e será considera-

da como informação confidencial. 

36.3. Não obstante o disposto acima, os dados 

das pessoas que fazem a comunicação, caso 

tenham sido fornecidos pelo denunciante, po-

dem ser fornecidos às autoridades administra-

tivas ou judiciais, na medida em que são exigi-

dos por essas autoridades como consequência 

de qualquer procedimento derivado do objeto 

da denúncia, quanto às pessoas envolvidas em 

qualquer investigação subsequente ou processo 

judicial iniciado como resultado da investigação. 

A referida cessão dos dados às autoridades ad-

ministrativas ou judiciais será sempre realizada 

de acordo com a legislação vigente sobre prote-

ção de dados pessoais.

36.4. A NEOENERGIA não admite retaliações ou 

punições, diretas ou indiretas, contra os profis-

sionais ou quaisquer pessoas que apresentem 

denúncias ou reclamações que envolvam 

questões relacionadas a este Código 

de Ética, ao cumprimento da lei 

ou às políticas de integridade 

do Grupo.
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Artigo 37. Processamento de comuni-
cações de relatos feitos por intermédio 
dos canais de denúncia

37.1. O processamento dos relatos de denúncias 

feitos por intermédio dos canais de denúncia é 

de responsabilidade da Superintendência de 

Compliance, exceto se um membro dessa Su-

perintendência for afetado pela denúncia, situa-

ção que a impedirá de processar o relato.

37.2. No caso de o assunto afetar qualquer pro-

fissional atribuído a uma das empresas contro-

ladas e pelas principais empresas dos negócios 

do Grupo que tenha sua própria Gerência de 

Compliance, a Superintendência de Complian-

ce enviará a comunicação para a referida Gerên-

cia para que possa ser avaliada e processada de 

acordo com seus próprios padrões. Não obstan-

te o acima exposto, no caso de o assunto afetar 

profissionais que atuem em mais de uma em-

presa controlada que tenha Gerência de Com-

pliance, o processamento do relato será coor-

denado pela Superintendência de Compliance.

37.3. O processamento dos relatos de denún-

cias feitas por intermédio de canais de denúncia 

porventura existentes nas empresas controladas  

que tenham sua própria Gerência de Complian-

ce competirá a esta Gerência.

37.4. Em todas as investigações, serão garanti-

dos os direitos de privacidade, defesa e presun-

ção de inocência das pessoas investigadas.

Artigo 38. Proteção de dados pessoais

38.1. O Grupo NEOENERGIA compromete-se 

a lidar sempre com os dados pessoais recebi-

dos por meio do canal de denúncia de forma 

absolutamente confidencial e de acordo com 

os propósitos estabelecidos no Capítulo 6 deste 

Código e adotará as medidas técnicas e organi-

zacionais necessárias para garantir a segurança 

dos dados e evitar a sua alteração, perda, tra-

tamento ou acesso não autorizado, tendo em 

conta o estado da tecnologia, a natureza dos da-

dos armazenados e os riscos a que estão expos-

tos, tudo em conformidade com as disposições 

da legislação em vigor.

38.2. Em geral, o acusado será informado da 

existência de uma denúncia no momento em 

que o processo de investigação começar. No 

entanto, nos casos em que existir um risco signi-

ficativo de que tal notificação comprometa a ca-

pacidade de investigar efetivamente a alegação 

ou reunir os elementos de prova necessários, a 

notificação ao entrevistado pode ser adiada.
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7 Outras disposições

Artigo 39. Disseminação, treinamento e 
comunicação

39.1. É da responsabilidade da Superintendência 

de Compliance promover a divulgação dos con-

teúdos do Código de Ética tanto entre os pro-

fissionais da Companhia como em relação aos 

demais grupos de interesse.

39.2. Para promover sua divulgação entre os 

profissionais da Companhia, a Superintendência 

de Compliance preparará e aprovará planos e 

ações para treinamento e comunicação interna.

39.3. Os planos e ações de treinamento serão 

conduzidos em conjunto com a área de Recur-

sos Humanos para execução de acordo com as 

disposições do plano geral de atividades de trei-

namento.

39.4. Os planos e ações de comunicação interna 

serão conduzidos em conjunto com a área de 

Comunicação Interna para execução de acordo 

com as disposições do plano de comunicação 

global do Grupo e depois de garantir que seu 

conteúdo e formulário cumpram os padrões de-

finidos para as comunicações internas.

39.5. As propostas de divulgação externa do Có-

digo de Ética entre os outros grupos de interes-

se serão direcionadas pela Superintendência de 

Compliance para a área de Comunicação Insti-

tucional para sua avaliação e inclusão, conforme 

apropriado, no plano global de comunicação do 

Grupo, de acordo com as prioridades e objetivos 

gerais que, em cada caso, estabelecem.

39.6. As Gerências de Compliance ou equivalen-

tes das outras empresas do Grupo, de acordo 

com as diretrizes da Superintendência de Com-

pliance, promoverão, por sua vez, a divulgação 

do conteúdo do Código de Ética em suas res-

pectivas áreas de ação.

39.7. O Comitê de Auditoria supervisionará a 

coordenação e execução das ações de treina-

mento e comunicação realizadas a pedido da 

Superintendência de Compliance da Compa-

nhia e as instruções de conformidade nas de-

mais empresas do Grupo.

Artigo 40. Regime disciplinar

40.1. O Grupo NEOENERGIA desenvolverá as me-

didas necessárias para a efetiva aplicação do Código 

de Ética.

40.2. Ninguém, independentemente do seu nível ou 

posição, está autorizado a solicitar que um profis-

sional cometa um ato ilegal ou que viole as disposi-

ções do Sistema de Governança Corporativa ou, em 

particular, o Código de Ética. Por sua vez, nenhum 

profissional pode justificar uma conduta imprópria, 

ilegal ou contrariar as disposições do Sistema de Go-

vernança Corporativa sob a ordem de um superior 

hierárquico.

40.3. A omissão em informar os casos de des-

cumprimento deste Código, ou a presta-

ção de informação sabidamente fal-

sa, também representa infração 

ética passível de sanção.
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40.4. A aplicação de medidas disciplinares por 

infração ao Código de Ética, descumprimen-

to legal ou infração às políticas de integridade 

da Companhia, conforme apuração de fatos e 

conclusões fornecidas pela Superintendência de 

Compliance, será executada pela área de Recur-

sos Humanos da empresa do Grupo onde está 

lotado o profissional que cometeu a infração, 

observadas as disposições da legislação traba-

lhista vigente, norma interna de aplicação de 

medidas disciplinares, sanções contratuais pre-

vistas e disposições em norma coletiva de traba-

lho, quando houver. 

Artigo 41. Aceitação

41.1. Os profissionais do Grupo aceitam ex-

pressamente as regras de conduta estabeleci-

das no Código de Ética. A Superintendência de 

Compliance disponibilizará e controlará sistema 

de aceite virtual do Código, sendo obrigatório 

a todo profissional da NEOENERGIA dar o seu 

aceite ao Código de Ética, seja em meio físico, 

seja em meio virtual.

41.2. A observância do Código de Ética é obriga-

tória para todos os profissionais que integram ou 

venham a integrar a NEOENERGIA ou qualquer 

uma de suas empresas.

41.3. Nos contratos de trabalho e de prestação 

de serviços deverá haver cláusula com a obriga-

ção expressa de obediência ao Código de Ética.

Artigo 42. Aprovação e modificação

42.1. O Código de Ética será revisado e atuali-

zado anualmente, levando em consideração o 

relatório anual da Superintendência de Com-

pliance, bem como as sugestões e propostas 

feitas pelos profissionais do Grupo. O Comitê de 

Auditoria, a área de Auditoria Interna e a Superin-

tendência de Compliance podem formular pro-

postas de melhoria ou de adaptação do Código 

de Ética como um todo.

42.2. Qualquer alteração deste Código de Ética 

é de competência exclusiva do Conselho de Ad-

ministração.

Este Código de Ética foi aprovado originalmen-

te na reunião do Conselho de Administração 

da Companhia realizada em 21 de setembro de 

2006 e modificado pela última vez em 19 de ju-

lho de 2018.
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