
CANAL DE DENÚNCIAS

PREMISSA

As Empresas do Grupo TIM no Brasil acreditam que o Canal de Denúncias
seja uma importante ferramenta e termômetro para o fortalecimento da sua
Governança  Corporativa,  proporcionando  um  ambiente  de  contínuo
monitoramento  da  qualidade  dos  controles  internos  da  Companhia  e
agilizando a detecção de desvios e fraudes.

Esta Política especifica o artigo 9º do Código de Ética e de Conduta da TIM
Participações no que diz respeito ao modo de funcionamento do Canal de
Denúncias.

DESTINATÁRIOS

Este documento destina-se a todas as empresas do Grupo TIM no Brasil,
incluindo seus administradores em todos os níveis hierárquicos, a todos os
colaboradores,  parceiros,  clientes,  fornecedores,  consultores,  terceiros,
sócios  e  a  qualquer  cidadão,  órgão  ou  empresa  que  tenha  relação  de
interesse com as Empresas do Grupo TIM no Brasil. 

OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Política se propõe a disciplinar o processo de recebimento, análise e
tratamento das denúncias, enviadas ou transmitidas por qualquer pessoa,
de modo anônimo ou identificado.

Conforme previsto no artigo 9º do Código de Ética e de Conduta da TIM
Participações,  a  pessoa  que,  de  boa-fé  relatar  eventuais  situações  de
desrespeito ao Código, não deverá sofrer qualquer consequência adversa. 

O presente documento prevê o sigilo ao denunciante. Exceto, em casos da
lei dispuser ao contrário.

DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO E DAS RESPONSABILIDADES

Os  Administradores,  colaboradores,  consultores,  prestadores  de  serviço,
sócios,  terceiros  e  fornecedores  deverão  enviar  a  denúncia  segundo  as
modalidades descritas no Canal de Denúncias e conforme o Procedimento
Canal  de  Denúncias  imediatamente  quando  virem  a  ter  conhecimento
sobre:

 Supostas violações ou incentivo de violações às leis ou regulamentos
aplicáveis,  às prescrições do Código de Ética e de Conduta da TIM
Participações, à Política de Defesa da Concorrência (PL_AR_HQ.375),
ao  Programa  Anticorrupção  ou  a  outros  procedimentos  internos
vigentes.
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 Qualquer irregularidade ou negligência na manutenção dos relatórios
contábeis,  na  conservação  da  respectiva  documentação,  no
cumprimento de obrigações relacionadas aos relatórios contábeis ou
de gestão interna.

 Eventuais pedidos de esclarecimentos sobre a avaliação da correção
dos seus comportamentos ou do comportamento de terceiros, bem
como possíveis lacunas/falhas do Código de Ética e de Conduta ou
eventuais propostas para modificações e/ou aditamentos ao Código.

 As  Empresas  do  Grupo  TIM  no  Brasil  disponibilizam  para  o
denunciante  o  Canal  de  Denúncias,  acessível  através  da  Intranet
Corporativa  e/ou  através  da  Internet  por  meio  do  site
www.timpartri.com.br > Governança  > Canal  de  Denúncias  (TIM  –
Relações com os Investidores) versões Português e Inglês.   

Todas  as  denúncias  estão  sujeitas  a  no-log policy e,  portanto,  não  são
rastreadas  quaisquer  informações  a  respeito  da  conexão  de  informática
utilizada para efetuar a denúncia.

Se um colaborador vir a receber uma denúncia de outra pessoa, ele tem a
obrigação de retransmiti-la imediatamente ao Canal de Denúncias, ficando
ao seu critério a forma de envio, se via intranet ou se via internet e se, de
modo identificado ou completamente anônimo, incluindo toda e qualquer
eventual  documentação  a  qual  ele  tenha  tido  acesso  que  envolva  esta
denúncia. 

A responsabilidade da gestão das denúncias é atribuída à Função Audit e,
todas as denúncias serão objeto de análises preliminares por esta Função. 

Para análises de aprofundamento de cada assunto específico que tenha sido
objeto  de  denúncia,  a  Função  Audit  poderá  se  utilizar  das  Funções
competentes e/ou de outras de suporte. 

As  denúncias  recebidas  referentes  ao  (a)  Diretor  (a)  responsável  pela
Função Audit e aos colaboradores que fazem parte desta Diretoria, serão
diretamente enviadas ao Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”). 

A Função Audit deverá elaborar relatório gerencial referente às denúncias
recebidas e tratadas.  Este relatório deverá ser apresentado nas reuniões
periódicas  do  Comitê  de  Auditoria  Estatutário  (“CAE”)  e  do  Comitê  de
Controle e Riscos (“CCR”). 

Deverão  ser  realizados  periodicamente  os  controles  independentes
referentes à gestão do Canal de Denúncias e também dos relativos sistemas
de gestão.
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GLOSSÁRIO 

 Administradores:  Incluem  os  membros  do  Conselho  de
Administração, e dos Comitês a ele vinculados, a saber: Comitê de
Auditoria  Estatutário,  Comitê  de  Controle  e  Riscos  e  Comitê  de
Remuneração,  e  outros  que  vierem a  ser  criados,  bem como  os
Diretores Estatutários. 

 Código  de  Ética  e  de  Conduta  da  TIM  Participações:
Documento  interno  e  oficial  da  TIM  Participações  disponível  na
Intranet Corporativa e Internet e extensiva às Empresas do Grupo
TIM no Brasil.

 Denúncia: Significa ação de denunciar; delação. Tentativa de levar
a  conhecimento  da  autoridade  competente  um determinado  fato
ilícito e ilegal; delação. 

 Denunciante: Delator. Pessoa que denuncia um fato, um crime ou
um  criminoso.  Que  faz  a  denúncia  ou  acusa  alguém  pela
responsabilidade de um ilícito, de uma irregularidade, de um crime.

 Conselho  de  Administração  (“CdA”):  Órgão  de  deliberação
colegiada que exerce a administração superior da sociedade.

 Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”):  Órgão colegiado de
assessoramento,  vinculado  diretamente  ao  Conselho  de
Administração. Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário, dentre
outras funções que podem ser atribuídas a este órgão pelo Conselho
de Administração ou pela regulamentação aplicável: a) opinar sobre
a  contratação  e  destituição  de  auditor  independente  responsável
pelos  serviços  de  auditoria  das  demonstrações  financeiras,  bem
como de quaisquer outros serviços, sejam ou não de auditoria; b)
analisar  o  plano  anual  de  trabalho,  discutir  o  resultado  das
atividades  desempenhadas,  as  revisões  efetuadas  e  avaliar  o
desempenho  dos  auditores  independentes;  c)  supervisionar  as
atividades dos auditores independentes com o objetivo de avaliar a
sua  independência,  a  qualidade  e  a  adequação  dos  serviços
prestados  à  Companhia,  incluindo,  na  extensão  permitida  pela
legislação, o auxílio na solução de eventuais divergências entre a
administração  e  os  auditores  independentes  no  que  concerne  à
apresentação  das  demonstrações  financeiras;  d)  supervisionar  as
atividades  desempenhadas  pela  auditoria  interna,  devendo,  para
tanto, analisar o plano anual de trabalho, discutir o resultado das
atividades  desempenhadas,  das  revisões  efetuadas  e  avaliar  o
desempenho dos auditores internos;  e)  supervisionar  e analisar a
eficácia,  qualidade  e  integridade  dos  mecanismos  de  controles
internos,  a  fim  de,  entre  outros,  monitorar  o  cumprimento  das
disposições  relacionadas:  (i)  à  apresentação  das  demonstrações
financeiras, incluindo as informações financeiras trimestrais e outras
demonstrações  intermediárias;  e  (ii)  as  informações  e  medições
divulgadas com base em dados contábeis ajustados e em dados não
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contábeis, que acrescentem elementos não previstos na estrutura
dos relatórios usuais das demonstrações financeiras; (vi) analisar as
denúncias,  anônimas  ou  não,  relativas  a  quaisquer  assuntos
contábeis,  de  controles  internos  ou  de  auditoria,  recebidas  pela
Companhia,  bem  como  sugerir  as  medidas  que  poderão  ser
tomadas;  (vii)  examinar,  avaliar  e  opinar,  previamente,  se  os
contratos  a  serem  celebrados  entre  a  Companhia  ou  suas
controladas,  de  um  lado,  e  o  acionista  controlador  ou  suas
sociedades  controladas,  coligadas,  sujeitas  a  controle  comum ou
controladoras deste último, ou que de outra forma constituam partes
relacionadas  à  Companhia,  de  outro  lado,  atendem  aos  padrões
normalmente  praticados  no mercado em contratações  da mesma
natureza  entre  partes  independentes,  com  base  no  material
apresentado pela administração da Companhia, sendo facultado ao
Comitê de Auditoria solicitar esclarecimentos adicionais ou opiniões
de  terceiros  independentes,  sempre  que  julgar  necessário;  (viii)
elaborar  relatório  anual  resumido,  a  ser  apresentado  juntamente
com as  demonstrações  financeiras,  contendo  a  descrição  de:  (a)
suas  atividades,  os  resultados  e  conclusões  alcançados  e  as
recomendações feitas;  e (b)  quaisquer  situações nas quais  exista
divergência  significativa  entre  a  administração da Companhia,  os
auditores  independentes  e  o  Comitê  de  Auditoria  Estatutário  em
relação às demonstrações financeiras da Companhia; e (ix) avaliar e
monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive
requerer  informações  detalhadas  de  políticas  e  procedimentos
relacionados  com:  (a)  a  remuneração  da  administração;  (b)  a
utilização de ativos da Companhia; e (c) as despesas incorridas em
nome da Companhia. 

 Comitê  de  Controle  e  Riscos  (“CCR”): Órgão  colegiado  de
assessoramento,  vinculado  diretamente  ao  Conselho  de
Administração.  Compete  ao  Comitê  de  Controle  e  Riscos:  a)
Recomendar a adoção pelo Conselho de Administração de medidas
de controle interno das atividades desempenhadas pela Diretoria,
fixando-lhes as atribuições e os limites de autoridade específicos,
observadas as disposições do Estatuto, bem como opinar sobre a
atribuição  de  novas  funções  aos  Diretores;  b)  Monitorar  o
cumprimento e a atualização periódica das regras de Governança
Corporativa;  c)  Sem  prejuízo  da  competência  do  Conselho  de
Administração, recomendar procedimentos para melhor fiscalizar a
gestão dos Diretores; d) Tomar conhecimento do plano de trabalho
da  Auditoria  Interna,  analisado  pelo  Conselho  Fiscal/Comitê  de
Auditoria da Companhia, em conformidade com o Estatuto Social da
Companhia; e) Aprovar e monitorar o plano de trabalho da Área de
Compliance; f) Rever e avaliar os relatórios periódicos, destinados à
avaliação do sistema de controle interno e gestão de riscos, bem
como  os  relatórios  periódicos  das  funções  de  Auditoria  Interna
(Internal Audit) e da Área de Compliance. Para este fim, o Comitê
tem a faculdade de solicitar à Auditoria Interna (Internal  Audit)  a
revisão de áreas operacionais específicas, assim como de solicitar à
Área de Compliance o desenvolvimento de tarefas específicas;  g)
Solicitar  informações  à  Diretoria  sobre  processos  ou  questões
específicas  da  Companhia  e/  ou  de  suas  sociedades  controladas,
sempre que julgar  apropriado;  h)  Supervisionar  e acompanhar as
questões  de  responsabilidade  social  da  Companhia  e/ou  de  suas
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sociedades  controladas,  monitorando  a  consistência  das  ações
levadas a cabo em relação aos princípios estabelecidos pelo Código
de Ética e de Conduta da Sociedade; e i) Analisar outras matérias
ligadas ao controle interno da Companhia, conforme delegadas pelo
Conselho de Administração.

 Comitê  de Remuneração:  Órgão  colegiado  de  assessoramento,
vinculado diretamente ao Conselho de Administração. Compete ao
Comitê de Remuneração: a) Elaborar para o Conselho proposta de
rateio  do  montante  global  anual  da  remuneração  fixado  pela
Assembleia Geral entre os Conselheiros da Companhia; b) Submeter
proposta ao Conselho para a remuneração dos Diretores de forma
que garanta o seu alinhamento com o objetivo de criar valor aos
acionistas  da  Companhia  ao  longo  do  tempo;  c)  Avaliar
periodicamente o critério de remuneração dos Diretores e dos altos
executivos da Companhia e,  ouvido o Diretor-Presidente,  formular
recomendações ao Conselho; d) Monitorar a aplicação das decisões
tomadas  pelos  órgãos  competentes  e  as  políticas  da  Companhia
relativas  à  remuneração  dos  altos  executivos;  e)  Analisar  outras
matérias  ligadas  à  remuneração  de  membros  da  Companhia,
conforme delegadas pelo Conselho. 

 Empresas  do  Grupo  TIM  no  Brasil:  TIM  Participações  S.A.  e
empresas  controladas,  direta  ou  indiretamente,  pela  TIM
Participações; TIM Celular S.A.; Intelig Telecomunicações Ltda. Para
os fins deste Procedimento, inclui-se também o Instituto TIM. Com
relação  às  demais  empresas  do  Grupo  TIM  sediadas  no  Brasil  é
necessário referir-se à normativa do Canal de Denúncias da Telecom
Itália,  através do endereço:  www.telecomitalia.com > About  Us >
Governance system > Whistleblowing.

 No-log Policy: Não rastreabilidade das operações desenvolvidas e
realizadas  utilizando  um  específico  sistema  garantindo  a
confidencialidade de tais operações.

Atualização: 23/11/2016.
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