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Controle de versões 

 

• Alteração do índice IGP-DI para o IPCA, na Cláusula 7 - DO PROVIMENTO DOS 

MEIOS DE TRANSMISSÃO PARA A INTERCONEXÃO, conforme abaixo: 

7.8.2. O valor da multa não compensatória citada no item 7.8 será reajustada de acordo com o pelo Índice 

GeralNacional de Preços – Disponibilidade Interna (“IGP-DI”),ao Consumidor Amplo (IPCA | IBGE), fornecido 

pela Fundação Getúlio Vargas.pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

 

• Alteração das Cláusulas 11.1.3 e 11.1.4, DAS MULTAS E DEMAIS SANÇÕES, com a 

alteração do índice, conforme a seguir: 

11.1.3. Atualização monetária dos valores em atraso pelo Índice GeralNacional de Preços 

– Disponibilidade Interna (“IGP-DI”),ao Consumidor Amplo (IPCA | IBGE), fornecido pela 

Fundação Getúlio Vargas, calculado pro rata die,pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística),  ou, no caso de extinção do IGP-DIIPCA, por outro índice 

inflacionário que o substitua; 

 

 

11.1.4. Caso o IGP-DIIPCA ou outro índice que venha a substituí-lo seja negativo, em 

qualquer mês, o valor do respectivo índice será considerado como 0 (zero) para o cálculo 

da atualização monetária. 

 

• Alteração da Cláusula 14- DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU BUB-ROGAÇÃO, 

conforme indicado a seguir: 

 

1. 14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS- DA CESSÃO, 

TRANSFERÊNCIA OU SUB-ROGAÇÃO 

 

14.1 O presente Instrumento obriga as Partes, seus sucessores a qualquer título, tendo 
automaticamente sua titularidade transferida à entidade superveniente, e eventuais cessionários 
autorizados, sendo que qualquer outra alteração ou modificação contratual só terá validade 
mediante a celebração de termo aditivo, o qual deverá ser devidamente assinado pelos 
representantes legais das Partes. 

 

14.1 . Este contrato deverá ser celebrado nos prazos definidos nos §§1º e 2º do Art. 43 do 

Regulamento Geral de Interconexão. 
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14.1.1 Os prazos poderão ser dilatados em caso de culpa exclusiva da ¢OPERADORA¢, 
ou por acordo entre as partes. 

 

25.2 14.2 Este Contrato representa o total entendimento entre as Partes em relação à matéria 

aqui tratada, devendo prevalecer sobre quaisquer outros entendimentos pretéritos sobre a 

mesma matéria, sejam estes verbais ou escritos. 

 

25.2.1 14.2.1 Os prazos e condições aqui firmados se aplicam a todos os Anexos, salvo 
disposição em contrário. 

 

25.2.2. 14.2.2 No caso de conflito entre o disposto neste Contrato e um dos seus Anexos, 
deverá prevalecer o Contrato. 

 

25.2.3.25.2.2. 14.2.3 Outros acordos poderão vir a ser firmados pelas Partes para 

possibilitar o perfeito cumprimento do presente Contrato. Nenhuma disposição 

deste Contrato deve ser interpretada de forma a objetivar, direta ou indiretamente, 

a concessão de qualquer direito, recurso ou reclamação, sob qualquer pretexto, 

a terceiros. 

 

25.3.25.2. 14.3 O presente Contrato e seus Anexos prevalecerão sobre quaisquer outros 

documentos que possam vir a ser criados por uma das Partes, a menos que acordo escrito entre 

as Partes os altere ou revogue, no todo ou em parte.  

 

25.3.1. 14.3.1 Toda e qualquer alteração deste Contrato ou de seus Anexos deverá ser 

sempre formalizada por meio de aditivo contratual assinado pelos representantes 

legais das Partes.  

 

25.4.25.3. 14.4 As Partes envidarão seus melhores esforços para prevenir e solucionar o uso 

fraudulento dos serviços da outra Parte relacionados à Interconexão. 

 

25.4.1.25.3.1. 14.4.1 As Partes reconhecem e acordam que devem compartilhar toda e 

qualquer informação relacionada à presente Interconexão e que vise assegurar a 

utilização de suas redes de modo eficiente e protegida contra fraudes no fornecimento 

dos serviços de telecomunicações aos assinantes e usuários de seus serviços. 
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25.5.25.3. 14.5 Todas as obrigações aqui assumidas estão sujeitas à emissão e manutenção de 

todas as licenças, registros, aprovações governamentais ou quaisquer outros documentos que 

sejam necessários para a execução de suas atividades, nos termos da legislação aplicável. 

 

25.5.1.25.3.1. 14.5.1 A responsabilidade e ônus para a obtenção e conservação da 

validade de tais registros, licenças e aprovações serão da Parte que tenha a obrigação 

de obter os registros, licenças e aprovações. 

 

25.6.25.3. 14.6 Para o encaminhamento de tráfego a ser cursado por meio dos POI e/ou PPI da 

rede das Partes, terminado na rede de outras prestadoras e não previsto neste Contrato, será 

necessária a celebração de contrato específico, por ocasião da ativação do serviço, conforme o 

caso. 

 

1.1. 14.7 As disposições do presente Contrato se aplicam a quaisquer alterações que venham a ocorrer 
na interconexão, inclusive as advindas do Planejamento Técnico Integrado, conforme Anexo 5 – 
Apêndice A – “Projeto de Interconexão e seus Apêndices”. 

 

1.1.1. 14.1.1 Não obstante as disposições do item acima, fica ressalvado que todas as 
modificações ao Anexo 5 e seus Apêndices, principalmente sobre o Apêndice A – “Projeto 
de Interconexão”, deverão ser registradas por meio de Ata de Reunião de PTI - 
Planejamento Técnico Integrado, devidamente assinada pelos representantes técnicos 
das Partes e posteriormente incluídas no Contrato por meio de termo Aditivo, 
observando-se as condições e prazos regulamentares. 

 

25.7.25.3. 14.8 Nenhuma disposição no presente instrumento será interpretada de modo a colocar 

as Partes em relação de sócias, associadas, consorciadas, comodatárias, empreendedoras em 

comum, com vínculo empregatício ou de responsabilidade solidária ou conjunta, assim como 

nenhuma das Partes terá direito de prestar garantia ou fazer qualquer declaração em nome da 

outra, obrigando-a ou vinculando-a exceto quanto ao pactuado neste Contrato. 

 

25.8.25.3. 14.9 Na hipótese em que quaisquer termos ou disposições do presente Contrato venham 

a ser declarados nulos ou não aplicáveis, tal nulidade ou inexequibilidade não afetará o restante 

do Contrato que, permanecerá com plena eficácia, como se tais disposições jamais lhe 

houvessem sido incorporadas. 

 

1.2. 14.10 As Partes têm ciência de que o presente contrato de interconexão não somente é parte 
integrante, mas também atesta que os termos do presente são idênticos aqueles constantes da 
Oferta Pública de Interconexão homologada pela ANATEL em 02 de outubro de 2020 por meio 
do Despacho n.º 277/2020/CPRP/SCP e na Oferta de Referência de Produto de Atacado, 
homologada pela ANATEL em 02 de outubro de 2020, por meio do Despacho nº 
278/2020/CPRP/SCP, estando em plena concordância com os termos das referidas Ofertas. 
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• Alteração da Cláusula 15- DAS RESPONSABILIDADES, conforme indicado a seguir: 

 

15.5 Este Contrato não cria qualquer responsabilidade trabalhista e/ou previdenciária entre as 
Partes, os administradores, empregados, funcionários e consultores de cada uma e/ou terceiros 
por elas contratados que executarem o Objeto deste instrumento, sendo de exclusiva 
responsabilidade de cada uma das Partes o pagamento de todos os encargos aplicáveis, 
incluindo, sem limitação, os de natureza trabalhista, previdenciária e referentes a acidentes de 
trabalho. 

 

15..5.1   Qualquer reclamação trabalhista ou outro tipo de ação que venha a ser apresentada por funcionários, 

prepostos ou agentes de uma das Partes, será de responsabilidade única e exclusiva da mesma, a qualquer tempo, 

ainda que após o término do presente Contrato, as quais assumirão integralmente a questão, respondendo pelo 

pagamento de indenizações, multas, honorários advocatícios, custas processuais e todos e quaisquer outros 

encargos que houver, independentemente de qualquer notificação, intimação, comunicação ou aviso. Se por 

qualquer motivo a parte inocente arcar com condenações, custas judiciais, despesas processuais, multas ou 

honorários advocatícios em processos trabalhistas judiciais ou administrativos de responsabilidade da outra 

parte, esta última deverá indenizar a primeira pelo valor despendido no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

15.5.2  Cada Parte é exclusivamente responsável por seus funcionários e prepostos designados para as atividades 

objeto deste Contrato. 

 

 

1.3. Cada uma das Partes assume total responsabilidade como única empregadora, devendo para 
tanto cumprir todas as obrigações sociais e trabalhistas, tais como: salário, benefícios sociais, 
gratificações, encargos sociais e previdenciários, indenizações e quaisquer outros direitos 
trabalhistas, bem como outras despesas como diárias, transporte, hospedagem e alimentação 
de seus empregados ou agentes, não persistindo qualquer tipo de solidariedade ou 
subsidiariedade trabalhista entre elas. 

 

15.5.1 Cada Parte deverá possuir, durante o prazo do Contrato, às suas próprias custas, seguros com empresas 

de primeira linha, bem como outras proteções adequadas, contra acidentes, danos e outras perdas para seus 

próprios bens, equipamentos, benfeitorias, empregados e para danos a terceiros. Os referidos seguros deverão 

abranger cobertura de incêndio, danos materiais, roubo e para o risco de responsabilidade civil abrangendo 

danos materiais e corporais com vigência mantida durante todo o prazo do contrato. 

15.5.2 A qualquer momento, durante a vigência deste Contrato, as partes poderão solicitar 

certificado/declaração comprovando cobertura vigente pela apólice de seguro e o prazo para a entrega 

deste documento ao requisitante, será de até cinco 10 (dez) dias úteis a partir da data de solicitação 
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• Alteração da Cláusula 18- DA VIGÊNCIA, conforme indicado a seguir: 

 

1.4. 18.1. O presente Contrato entra em vigor a partir da data de sua assinatura, retroagindo seus 
efeitos, quando for o caso, a partir da data de ativação da interconexão entre as redes das Partes. 

 

18.2 O Contrato e será válido pelo período de 12 (doze) meses da data de sua assinatura, sendo 

renovado automaticamente por períodos iguais, salvo se denunciado por quaisquer das Partes, 

por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência do respectivo término do prazo contratual. 

 

18.3 No caso deste Contrato vir a ser denunciado, continuará a produzir seus efeitos até a celebração de novo 

contrato de Interconexão pelas Partes, ou até a data de desativação total da interconexão, desde que previamente 

autorizada pela Anatel, observadas as disposições previstas na Cláusula Décima Nona deste Contrato. 

 

• Alteração da Cláusula 19 - DA RESCISÃO, conforme indicado a seguir: 
 

• 19.1.5. falência, recuperação judicial ou extrajudicial, intervenção administrativa, administração 

extraordinária e/ou liquidação das Partes ou dissolução societária total de qualquer das Partes. 

 

1.5. 19.4 Pela rescisão deste Contrato, nenhuma indenização ou ressarcimento será devido por uma 
Parte à outra, devendo, porém, ser realizado o competente ajuste de contas, com a liquidação 
das obrigações contratuais vencidas e, proporcionalmente, das obrigações em processo de 
vencimento, procedendo-se, ainda, de acordo com o estipulado nos itens 15.2, 15.3 e 19.3 
acima, independentemente das causas que ensejaram a rescisão contratual. 

 

 

• Alteração da Cláusula 23 - ANTICORRUPÇÃO E ÉTICA NOS NEGÓCIOS, conforme 

indicado a seguir: 

23.1 Por meio do presente instrumento, as PartesNeste ato, as PARTES declaram possuir (i) códigos 
próprios de conduta que contemplam as diretrizes e os princípios de comportamento ético, íntegro e 
transparente a que se subordinam os seus administradores, empregados e colaboradores, e (ii) 
programas de compliance que visam garantir (a) o cumprimento da legislação, códigos, regulamentos, 
regras, políticas e procedimentos de anticorrupção de qualquer governo ou autoridade competente, 
considerando a jurisdição onde os negócios e serviços serão conduzidos ou realizados nos termos deste 
Contrato  – em especial, a Lei n.ºnº 12.846/2013, o Decreto n.ºnº 8.420/2015 e a Lei dos Estados Unidos 
da América contra práticas de corrupção no exterior (“FCPA”) –, e (b) a identificação de desvios de 
conduta de seus administradores, empregados e demais colaboradores, direta ou indiretamente 
vinculados.  

 

23.2 Nesses termos, as Partes declaramNesse sentido, a OPERADORA  declara e garantemgarante 
que:  
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Têm 
23.2.1 Visando garantir a efetividade do seu Programa de Compliance, dissemina e treina seus 
empregados, subcontratados, consultores, agentes e/ou representantes acerca do tema anticorrupção; 
 
23.2.2 Tem conhecimento que a TIM pauta seus negócios e sua atuação na observância da ética e pelo 
desenvolvimento e crescimento sustentável, razão pela qual se compromete a respeitar e a proteger os 
direitos humanos, o direito do trabalho, os princípios da proteção ambiental e da luta contra todas as 
formas de corrupção, à luz dos princípios do Pacto Global das Organizações das Nações Unidas; 
Reconhecem 
23.2.3 Reconhece que estão publicados no site da TIM os termos dedo seu Código de Ética e Conduta, 
da Política Anticorrupção e da Política de  Conflito de Interesses disponíveis em http://www.tim.com.br/ri –

http://www.tim.com.br/ri > Governança, Código de Ética e http://www.tim.com.br/ri > ESG > Código de Ética, cujas 
diretrizes são amplamente divulgadas e disseminadas no âmbito da companhia, ao mercado e à 
sociedade; 
Cumprirão 
23.2.4 Cumprirá e farãofará com que todos os seus empregados, subcontratados, consultores, agentes 
e/ou representantes que estejam relacionados ao escopo do presente Contrato, ainda que de forma 
indireta, cumpram as disposições legais relacionadas à anticorrupção, em especial, o disposto na Lei nº 12.846/2013, Decreto nº 

8.420/2015 e no FCPAo Código de Ética e de Conduta, a Política Anticorrupção e de Conflito de Interesses da 
TIM, mencionado no item 23.2.3; 
Têm 
 
23.2.5 Tem conhecimento que a TIM repudia e condena atos de corrupção em todas as suas formas, 
inclusive suborno, extorsão e propina, em especial, os previstos na Lei nº 12.846/2013 e no “FCPA”, o 
financiamento ao terrorismo, o trabalho infantil, ilegal, forçado e/ou análogo ao escravo, bem como todas 
as formas de exploração de crianças e adolescentes e todo e qualquer ato de assédio ou discriminatório 
em suas relações de trabalho, inclusive na definição de remuneração, acesso a treinamento, promoções, 
demissões ou aposentadorias, seja em função de raça, origem étnica, nacionalidade, religião, sexo, 
identidade de gênero, orientação sexual, idade, deficiência física ou mental, filiação sindicasindical ou que 
atente contra (i) os direitos humanos e/ou impliquem ou resultem em torturas, físicas ou mentais; (ii)  a 
saúde e a segurança pessoal e/ou do ambiente de trabalho; (iii) o direito de livre associação dos 
colaboradores, (iv) os direitos ambientais e de sustentabilidade, e (v) a valorização da diversidade; e 
 
23.2.6 Não foram condenadasfoi condenada por qualquer ato lesivo à administração pública, nem foi ou está 
listada por qualquer governo ou agência pública (tal como Nações Unidas ou Banco Mundial) como 
excluída, suspensa ou está indicada para exclusão e/ou suspensão ou inelegível para programas de 
licitação do governo; 
 
 
23.3.  Considerando a responsabilidade estabelecida pelo artigo 2º da Lei nº 12.846/2013, as Partesa 
OPERADORA não praticarãopraticará qualquer ato lesivo previsto na referida lei - em especial,  não 
ofereceramofereceu pagar, nem pagarampagou, não pagarão, oferecerão, prometerãopagará, oferecerá, prometerá 
ou darãodará, direta ou indiretamente, qualquer valor ou coisa de valor, incluindo quaisquer eventuais 
valores a ela pagos pela ContraparteTIM, a qualquer funcionário ou oficial de um governo, empresa ou 
sociedade controlada pelo governo ou de propriedade do mesmo, partido político, candidato para cargo 
político, ou a qualquer outra pessoa estando ciente de ou acreditando que tal valor ou item de valor será 
transmitido a alguém, para influenciar qualquer ação, omissão ou decisão por tal pessoa ou por qualquer 
órgão governamental com a finalidade de obter, reter ou conduzir negócios, para si e/ou para a 

ContraparteaTIM - bem como em violação aos preceitos contidos no “FCPA”, quando aplicável, em interesse 
e/ou em benefício, exclusivo ou não, da ContraparteTIM. 
 
A ¢ 
23.3.1. Além disso, a OPERADORA¢, declara tomar, neste ato, conhecimento do Canal de Denúncias 
da TIM, disponível em http://www.tim.com.br/canal-denuncia/?origin=RI,http://www.tim.com.br/canal-denuncia/?origin=RI, e se 
compromete a, sempre que possível, submeter ali todotoda e qualquer tentativa e/ou prática a que for 
submetidosubmetida, tomar conhecimento, ou contra qual for investidoinvestida que enquadre-se nas 
condutas descritas na Lei n.ºnº 12.846/2013 e/ou violem as normativas internas da TIM, em especial, 
mas não se limitando, ao Código de Ética e Conduta, a Política Anticorrupção e, a Política de Conflito de 
Interesses, e/ou legislações vigentes. 

http://www.tim.com.br/ri%20–
http://www.tim.com.br/ri
http://www.tim.com.br/canal-denuncia/?origin=RI
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23.4. A TIM poderá, independentemente de qualquer disposição contrária contida neste Contrato e 
mediante notificação, prévia ou não, suspender e/ou rescindir este Contrato em caso de comprovada 
violação de qualquer declaração e/ou garantia estabelecida na presente Cláusula. 
 
 
23.4.1 A Parte InfratoraOPERADORA indenizará e isentará a outra Parte e/ou seus representantesTIM de e contra 
qualquer perda, reivindicação, custa ou despesa incorrida pela TIM e/ou seus representantes, baseadas em ou 
decorrentes de qualquer violação das declarações e garantias estabelecidas na presente Cláusula ou 
em razão de qualquer violação ao disposto na legislação supra citada decorrente de qualquer ato, ativo 
ou omissivo, da Parte Infratora OPERADORA e/ou de seus Conselheiros, diretores, funcionários e/ou 
representantes.   
 

A  

23.5 A OPERADORA se compromete a, sempre que solicitada, prestar (i) declaração de 
conformidade com as obrigações assumidas na presente cláusula e/ou (ii) esclarecimento 
acerca de eventual questionamento referente à fato ou evento relacionado às obrigações 
contidas na presente cláusula, compartilhando eventuais documentos solicitados.   

 

23.6 Por fim, a TIM declara que as disposições deste Contrato foram negociadas à luz e em estrita 
observância ao seu Código de Ética e Conduta, que se encontra disponível no sítio de internet 
da TIM S.A. (http://www.tim.com.br/ri)de Conduta e à legislação de proteção ao meio ambiente, 
demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e na manutenção do 
equilíbrio dos ecossistemas, conforme Política Ambiental disponível em http://ri.tim.com.br/ - 
Sobre a TIM – Sustentabilidade. ESG – Políticas. Além disso, no que se refere às disposições 
contidas na presente Cláusula, a OPERADORA, na qualidade de fornecedora e/ou parceira 
comercial, se compromete a observar e difundir em sua cadeia de negócios os princípios e 
valores éticos e sociais supramencionados, bem como o de concorrência 

 

 

• Alteração da Cláusula 24 - PROTEÇÃO DE DADOS, conforme indicado a seguir: 

 

(c) “TRATAMENTO” (e os termos relacionados “TRATAR” e “TRATADOS”): qualquer operação ou 

conjunto de operações efetuadas com dados pessoais ou com conjuntos de dados pessoais, por 

meios automatizados ou não automatizados, tais como a coleta, produção, recepção, classificação, 

utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração. A CONTRATADA declara que o tratamento aqui definido será realizado no 

Brasil;.; 

24.2 A ¢OPERADORA¢  declaraAs Partes  declaram, por este Instrumento, que cumprecumprem toda a 

legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a 

Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei 

Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de 

Dados (Lei Federal n.13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, inclusive as 

estrangeiras. 
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24.3 As Partes reconhecem que, em virtude da celebração desse Contrato, podem ser realizadas operações de tratamento 

de dados, sendo que, caso a ¢OPERADORA¢  tenha acesso e/ou de qualquer forma venha a tratar dados pessoais de 

clientes, funcionários ou fornecedores da TIM, ou ainda,Cada Parte deverá assegurar que quaisquer outros tipos de 

dados pessoais dos quais a TIM seja controladora, deverá a ¢OPERADORA¢ garantir que: 

Dados Pessoais que forneça 

24.3.1 Realizará o tratamento dos dados pessoais única e exclusivamente de acordo com as instruções e orientações 

recebidas da TIM e de forma a cumprir as finalidades relacionadas à execução do objeto deste Contrato e somente nos estritos 

limites nele previstos, não devendo praticar ou fazer com que seja praticado qualquer tipo de ato que envolva os dados pessoais 

de forma diversa do decorrente deste Contrato sem a prévia e expressa autorização ou solicitação da TIM, observando sempre 

os princípios da adequação e necessidade do tratamento, sendo a CONTRATADA integral e exclusivamente responsável por 

qualquer violação e/ou utilização indevida dos dados pessoais, bem como pelos danos e prejuízos que possa vir a causar à 

TIM, aos titulares ou a terceiros. 

 

24.3.2 Caso a CONTRATADA entenda que (i) alguma das orientações fornecidas pelo CONTROLADOR violam a legislação 

de proteção de dados pessoais aplicável e/ou (ii) exista qualquer fato ou situação específica que razoavelmente impeça a 

¢OPERADORA¢  de cumprir qualquer de suas obrigações sob o Contrato e/ou a legislação aplicável no contexto do seu 

tratamento dos dados pessoais, esta deverá então comunicar a TIM imediatamente, apresentando as respectivas justificativas 

de forma documentadaoutra Parte tenham sido coletados em . 

 

24.3.3 Ao tratar quaisquer tipos de dados pessoais em operações de tratamento decorrentes deste Contrato, deverá a 

¢OPERADORA¢ garantir, que manterá registro escrito, preciso e atualizado das seguintes informações: 

 

(a) registro de todas as atividades de tratamento que prática; 

 

(b) Caso aprovado previamente pela TIM o registro das transferências e/ou usos compartilhados de dados pessoais com 

terceiros, inclusive os tratamentos que importem transferência internacional de dados pessoais, incluindo a informação sobre 

a organização/país de destino, e no caso das transferências internacionais indicadas no artigo 33 e seguintes da Lei Geral de 

Proteção de Dados, a documentação que comprove a adequação das garantias e salvaguardas necessárias; 

 

(c) descrição das medidas técnicas e organizacionais de segurança que garantam a: 

 

i. Encriptação e pseudonimização ou anonimização (sempre que possível para estas últimas) dos dados pessoais; 

ii. Confidencialidade, disponibilidade, integridade e resiliência dos sistemas; 

iii. Capacidade de restaurar a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma rápida em caso de ocorrência de 

incidente (tanto de natureza física quanto técnica); 

iv. Existência efetiva de medidas e controles técnicos e organizacionais verificáveis que garantam a adoção das melhores 

práticas de acordo com o padrão de mercado e a legislação brasileira e que sejam capazes proteger os dados pessoais contra 

incidentes, incluindo hipóteses de perda, destruição, alteração, divulgação, acesso e qualquer forma de tratamento indevido 

e/ou não autorizado, sejam esses acidentais ou não, de forma adequada em vista dos riscos inerentes à natureza dos dados 

pessoais tratados e à forma de tratamento realizada; e 

v. Existência de processos de verificação contínua de medidas técnicas e organizacionais relativas à segurança e aos seus 

respectivos controles no tratamento de dados pessoais, incluindo um processo de certificação próprio e a conformidade das 

suas atividades de tratamento com o Anexo dos requisitos de Segurança deste Contrato e demais cláusulas que envolvam 

tratamento de dados pessoais no contexto deste Contrato, bem como permitir a avaliação / teste pela TIM de tais medidas e 

controles, sempre que julgado como razoavelmente necessário pela TIMcom a LGPD e deverão. 
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24.3.4 A ¢OPERADORA¢  imediatamente informará a TIM em caso de ocorrência ou mera suspeita de um incidente, de 

modo a permitir que a TIM possa apurar as suas causas e efeitos, para então tomar as medidas de contenção, avaliação 

de impacto e necessidade de comunicação sobre o incidente ao público, às autoridades competentes e/ou aos titulares. Na 

hipótese de verificação, pela ¢OPERADORA¢, de efetiva ocorrência de incidente, deverá esta notificar a TIM por escrito e de 

forma detalhada sobre todas as informações e detalhes disponíveis à ¢OPERADORA¢  sobre tal incidente, incluindo (i) a 

identificação exata da extensão do incidente e os seus respectivos riscos e impactos sob a ótica da ¢OPERADORA¢; (ii) a 

quantidades de registros afetados pelo incidente; (iii) a indicação precisa de quais dados pessoais (incluindo a identificação de 

seus titulares); (iv) as medidas tomadas (e aquelas em vias de serem tomadas) pela ¢OPERADORA¢ para mitigar os efeitos 

de tal incidente; e (v) todos os registros e logs relevantes no intuito de garantir a rastreabilidade de informações referentes ao 

incidente, tudo de forma imediata e sem atraso injustificado, necessariamente em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) 

horas contadas da ciência do incidente pela ¢OPERADORA¢. 

necessárias, incluindo a prestação de informações adequadas aos titulares, bem como garantir a  

24.4 A implementação, pela ¢OPERADORA¢, de medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger os dados 

pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado, bem 

como qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito dos mesmos, deverá observar as disposições da Lei Geral de 

Proteção de Dados, do Decreto nº 8.771/2016 (regulamentador do Marco Civil da Internet), além das demais legislações 

correlatas vigentes, bem como orientações e diretrizes, regulamentos e procedimentos definidos pela Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados e pelas demais autoridades competentes. 

 

24.5 A ¢OPERADORA¢  declara e garante que os sistemas que utiliza para realizar o tratamento de dados pessoais são 

estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios 

gerais previstos nas legislações vigentes e às demais normas regulamentares, garantindo a adequada proteção dos dados 

pessoais, bem como a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem dos seus titulares. 

 

24.6 A ¢OPERADORA¢  disponibilizará à TIM toda a documentação necessária para demonstrar o cumprimento das 

obrigações estabelecidas neste Contrato e na legislação de proteção de dados aplicável, sendo facultado à TIM a realização 

de auditorias, por si ou por terceiros por ela indicados, nos documentos, sistemas e instalações da ¢OPERADORA¢  e que 

estejam relacionados às atividades de tratamento de dados pessoais decorrentes deste Contrato, sempre com comunicação 

prévia com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência à ¢OPERADORA¢, devendo a TIM e quaisquer terceiros por ela 

nomeados tomar todas as medidas necessárias à adequada preservação das informações acessadas no contexto de tais 

auditorias, em especial eventuais informações confidenciais e/ou proprietárias da ¢OPERADORA¢. 

 

24.6.1 Caso a auditoria revele alguma inadequação, como por exemplo, mas não se limitando, ao tratamento indevido de 

dados pessoais, a ¢OPERADORA¢  compromete-se a desenvolver e a fornecer à TIM um plano de ação corretivo e um 

cronograma para a sua execução, sob pena de imediata rescisão do Contrato por parte da TIM, sem prejuízo do pagamento 

de indenização por quaisquer perdas e danos sofridos pela TIM, pelos titulares e/ou terceiros. 

 

24.6.2 Caso o relatório de auditoria previsto nessa cláusula constate qualquer inadequação, a ¢OPERADORA¢ compromete-

se a arcar com todos os custos incorridos na realização da auditoria, sejam os vícios sanáveis ou não, sem prejuízo da 

indenização eventualmente cabível. 
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24.6.3. Na hipótese da necessidade de apresentação de laudo, incluindo, mas não se limitando, àqueles decorrentes de 

solicitação e/ou determinação de Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor, Ministério Público, Poder Judiciário e ANPD, 

deverá a ¢OPERADORA¢ providenciá-lo e custeá-lo, mediante a contratação de fornecedores com reputação consolidada no 

mercado e aprovado pela TIM.  

 

24.7 Sempre que necessário, a ¢OPERADORA¢ deverá auxiliar a TIM a realizar avaliações de risco e impacto, bem como a 

garantir o exercício dos seguintes direitos por parte dos TITULARES DE DADOS, bem como outros eventualmente exigíveis 

sob a legislação aplicável: 

 

(a) Confirmação da existência de tratamento; 

(b) Acesso aos dados; 

(c) Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

(d) Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei; 

(e) Portabilidade dos dados pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com 

a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;   

(f) Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, salvo hipóteses previstas no art. 16 da LGPD; 

(g) Informação sobre entidades públicas e privadas com as quais é realizado o uso compartilhado de dados pessoais; 

(h) Revogação do consentimento; e 

(i) Revisão de decisões automatizadas tomadas comuma base no tratamento de dados pessoais. 

 

24.7.1 A ¢OPERADORA¢  concorda que não deverá atender e/ou responder a qualquer requisição de exercício de qualquer 

dos direitos listados acima (ou de quaisquer outros relacionados direta ou indiretamente ao tratamento de dados pessoais) 

apresentada a ela por um titular de dados pessoais tratados no âmbito deste Contrato, devendo sempre direcionar tais 

requisições diretamente à TIM, de forma imediata e sem demora injustificada, necessariamente em prazo não superior a 24 

(vinte e quatro) horas contadas do recebimento da requisição pela ¢OPERADORA¢. 

legal para que a  

24.8 O presente Contrato não autoriza a ¢OPERADORA¢  a subcontratar outra empresa, em todo ou em parte, para o 

exercício de qualquer atividade de tratamento de dados pessoais relacionada ao objeto da contratação, exceto eventuais 

serviços de infraestrutura e/ou auxiliares e que sejam estritamente necessários para a condução regular das operações da 

¢OPERADORA¢, e desde que os fornecedores de tais serviços de infraestrutura e/ou auxiliares sejam identificados pela 

¢OPERADORA¢  antes da assinatura deste Contrato e desde que a ¢OPERADORA¢  obtenha prévia e expressa autorização 

da TIM para seguir com essa utilizaçãoParte tenha o direito de tratar tais Dados Pessoais para os fins previstos 

neste Contrato. 

 

24.4 A Parte que receber os Dados Pessoais fornecidos pela outra Parte deverá tratar os Dados 

Pessoais somente na medida do necessário para atingir a finalidade pela qual os Dados Pessoais foram 

fornecidos e para cumprimento das obrigações previstas no presente Contrato. As Partes reconhecem 

que os Dados Pessoais também poderão ser tratados caso necessários para cumprimento de obrigação 

legal ou regulatória a qual a Parte esteja sujeita no Brasil ou para o exercício de direitos em processos 

judiciais, administrativos e arbitrais. 

 

24.5. Cada Parte deverá usar os esforços razoáveis para assegurar que quaisquer Dados Pessoais que 

forneça à outra Parte sejam precisos e atualizados. 
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24.6 As Partes reconhecem e concordam que, no que diz respeito ao tratamento dos Dados Pessoais, 

cada Parte atua como um controlador em relação a tal tratamento e não se pretende que qualquer Parte 

atue como um operador para a outra Parte em relação a qualquer atividade de tratamento de referidos 

dados. 

 

24.7 Se uma das Partes receber uma reclamação, consulta ou solicitação de, ou em nome de, um titular 

de dados ou de autoridade reguladora em relação ao tratamento de Dados Pessoais compartilhados 

(incluindo, sem limitação, qualquer solicitação de acesso, retificação, exclusão, portabilidade ou 

restrição de tratamento de dados pessoais) de acordo com os Artigos 18 ou 52, I e IV da LGPD, deverá, 

imediatamente e em qualquer caso, dentro de dois (2) dias úteis, notificar a outra Parte por escrito sobre 

tal solicitação. 

 

24.8 Cada Parte será individualmente responsável pelo cumprimento de suas obrigações decorrentes 

da LGPD e de eventuais regulamentações emitidas posteriormente por autoridade reguladora 

competente. 

 

24.9 Cada Parte implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para assegurar que 

os Dados Pessoais não serão registrados, divulgados, processados, excluídos, perdidos, danificados, 

alterados, utilizados ou adulterados de maneira não autorizada, acidental ou ilegal e para proteger os 

Dados Pessoais de acordo com a LGPD. 

 

24.10 Cada Parte deverá informar, de maneira imediata, à outra Parte, qualquer solicitação de correção, 

eliminação, anonimização ou bloqueio dos Dados Pessoais, que tenha recebido do titular, para que seja 

repetido idêntico procedimento em relação à própria Parte ou com quaisquer terceiros que tenham 

recebido os Dados Pessoais do titular em virtude da existência deste Contrato, visando o atendimento 

da Legislação Aplicável, exceto nos casos em que o envio desta informação seja comprovadamente 

impossível ou implique esforço desproporcional. 

 

24.11 As Partes expressamente se comprometem a tratar os Dados Pessoais Sensíveis que lhes forem 

confiados ou que eventualmente sejam tratados na relação direta com o Titular em estrita observância 

das regras específicas previstas na legislação aplicável, incluindo, mas não se limitando à LGPD. 

 

24.12 Cada Parte se compromete a observar as regras previstas na LGPD, sempre que for realizada a 

transferência de Dados Pessoais para fora do território brasileiro. 

 

24.13 Cada Parte notificará imediatamente a outra Parte por escrito sobre qualquer tratamento indevido 

dos Dados Pessoais ou violação das disposições desta Cláusula, ou se qualquer notificação for feita por 

uma autoridade reguladora relacionada ao tratamento dos Dados Pessoais. No caso de uma notificação 

nos termos desta cláusula, as Partes atuarão em total cooperação e prestarão assistência mútua. 
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24.14 Cada uma das Partes será a única responsável, independentemente da necessidade de 

comprovação de culpa, por eventuais Incidentes de Segurança que venham a ocorrer em relação aos 

Dados Pessoais tratados sob sua responsabilidade, na medida em que comprovadamente concorreu 

para o Incidente. 

 

24.15 Em caso de Incidente de Segurança envolvendo Dados Pessoais obtidos em decorrência deste 

Contrato, independentemente do motivo que o tenha ocasionado, deverão as Partes, imediatamente, 

comunicarem-se mutuamente, através de notificação formal, certificando-se do recebimento, contendo 

no mínimo as seguintes informações:  

 

a) data e hora do Incidente de Segurança; 

b) data e hora da ciência pela Parte notificante; 

c) relação dos tipos de dados afetados pelo Incidente de Segurança; 

d) quantidade e relação de Titulares afetados pelo Incidente de Segurança; 

e) dados e informações de contato do Encarregado de Proteção de Dados para fornecer outras 

informações sobre o Incidente de Segurança; 

f) descrição das possíveis consequência do Incidente de Segurança; 

g) indicação das medidas adotadas, em andamento, e futuras para reparar o dano e evitar novos 

Incidentes de Segurança; 

 

24.16 Caso a Parte não disponha de todas as informações elencadas no item 24.15. no momento do 

envio da notificação, deverá encaminhá-las gradualmente, desde que o envio de todas as informações 

não exceda o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da ciência do incidente.  

 

24.  

24.8.1 Caso haja necessidade de subcontratar outras empresas, deverá a ¢OPERADORA¢ obter a aprovação prévia e 

expressa da TIM, indicando exatamente os tipos de tratamentos e dados afetados pela subcontratação. 

 

24.8.2 Para todos os efeitos, a parte subcontratada será considerada OPERADOR, estando obrigada a, no mínimo, cumprir 

as obrigações estabelecidas no presente Contrato. Cabe à ¢OPERADORA¢ garantir que a parte subcontratada esteja sujeita 

às mesmas obrigações deste Contrato, sendo a ¢OPERADORA¢ integralmente responsável, perante a TIM, pelas atividades 

de tratamento de dados exercidas pela parte subcontratada, bem como por quaisquer incidentes ocorridos no contexto do 

tratamento dos dados pessoais por tal parte subcontratada, na forma prevista no presente Contrato. 

 

24.8.3 Sempre que possível, sobretudo na hipótese de serem necessárias transferências de dados pessoais a terceiros, tal 

tratamento se dará de forma anonimizada, preservando a identidade dos titulares dos dados pessoais e sem permitir a sua 

identificação. 

 

24.9 Após cumprida a finalidade de tratamento para o devido cumprimento deste Contrato pela ¢OPERADORA¢, deverá esta 

se certificar de que os dados pessoais sejam irreversivelmente eliminados de todas as bases geridas, administradas e/ou de 

qualquer forma controladas pela ¢OPERADORA¢  imediatamente, garantindo a sua confidencialidade. 
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24.10 A ¢OPERADORA¢ comunicará a TIM imediatamente, devendo prestar toda a colaboração necessária a qualquer 

investigação que venha a ser realizada, caso exista alguma quebra de segurança e/ou suspeita da mesma, independentemente 

de colocar ou não em risco a segurança e integridade dos dados. 

 

24.11 Observado o disposto neste Contrato, a ¢OPERADORA¢  assegurará que seus colaboradores e/ou prestadores de 

serviços externos por ela contratados que venham a ter acesso aos dados no contexto deste Contrato cumpram e façam 

cumprir as disposições legais aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais, bem como todas as disposições desta 

natureza previstas neste Contrato, em especial não cedendo ou divulgando quaisquer dados pessoais tratados no âmbito deste 

Contrato a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que não os estritamente necessários à consecução da 

finalidade da prestação de serviços em favor da TIM sob este Contrato. A ¢OPERADORA¢ deverá documentar todas as 

medidas tomadas visando ao cumprimento dos requisitos previstos nesta cláusula, sobretudo por meio de termos de 

confidencialidade, protocolos que evidenciam a ciência e o conhecimento de políticas de segurança da informação e tratamento 

de dados e outros documentos correlatos. 

 

24.12 Caso a ¢OPERADORA¢  realize o tratamento de dados pessoais em território internacional e/ou trate dados pessoais 

de indivíduos localizados fora do território brasileiro, deve obter aprovação prévia da TIM e seguir as suas instruções nesse 

sentido, bem como as diretrizes dos regulamentos e leis de privacidade e proteção de dados pessoais aplicáveis, sem prejuízo 

das previsões da cláusula 16.3.3(b) acima.  

 

1.10. 24.13 Cada Parte será responsável pelo tratamento de dados pessoais por ela realizado no 
contexto do Contrato e da relação entre as Partes, mantendo a outra Parte indene de quaisquer 
danos ou prejuízos decorrentes de qualquer operação de tratamento de dados pessoais 
realizada em desacordo com o Contrato e/ou a legislação aplicável. A TIM não será 
responsabilizada, em nenhuma hipótese, por eventuais ações, omissões, falhas ou erros da 
¢OPERADORA¢  e/ou de quaisquer funcionários, prepostos, representantes ou terceiros por ela 
contratados, incluindo, mas não se limitando aos seus fornecedores, no contexto do tratamento 
de quaisquer dados pessoais sob este Contrato, bem como por quaisquer perdas consequenciais 
ou decorrentes do tratamento direto ou indireto dos Dados Pessoais, devendo a 
¢OPERADORA¢   indenizar e manter a TIM isenta de qualquer responsabilidade nesse sentido, 
independentemente de existência ou ausência de comprovação de dolo ou culpa por parte da 
¢OPERADORA¢.. 

 

24.17 Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta Cláusula ou em caso de 

Incidente de Vazamento que imponha o dever à Parte inocente de indenizar o titular dos Dados Pessoais 

ou quaisquer terceiros, deverá a Parte infratora responsabilizar-se por ressarcir a Parte Inocente pelas 

despesas incorridas pela Parte Inocente. 

 

24.18 Caso uma Parte tenha necessidade de compartilhar com terceiros os Dados Pessoais recebidos 

pela outra Parte, independentemente do motivo, deverá referida Parte impor a tais terceiros o dever de, 

no mínimo, cumprir com as obrigações estabelecidas neste Contrato bem como na legislação aplicável, 

sendo inclusive, responsável, perante a outra Parte, pelas atividades de Tratamento de Dados Pessoais 

exercidas pelo terceiro contratado e por eventuais Incidentes de Segurança. 

 

24.19 Os Dados Pessoais coletados serão utilizados e mantidos durante o período de vigência do 

Contrato, ou em caso de necessidade de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, pelos prazos 

necessários para o exercício de direitos em processos judiciais, administrativos e arbitrais.  
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24.20 Na hipótese de término do presente Contrato e, cada Parte deverá, em caráter definitivo, eliminar, 

anonimizar e/ou bloquear acesso aos Dados Pessoais que tiverem sido tratados em decorrência do 

Contrato, salvo se a referida Parte justificar o tratamento dos dados em base legal, de acordo com a 

Legislação Aplicável. 

 

 

• Alteração da Cláusula 25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, conforme indicado a seguir: 

 

25.1 Este contrato deverá ser celebrado nos prazos definidos nos §§1º e 2º do Art. 43 do 

Regulamento Geral de Interconexão. 

 

25.2 Este Contrato representa o total entendimento entre as Partes em relação à matéria aqui 

tratada, devendo prevalecer sobre quaisquer outros entendimentos pretéritos sobre a 

mesma matéria, sejam estes verbais ou escritos. 

 

25.2.1 Os prazos e condições aqui firmados se aplicam a todos os Anexos, salvo 
disposição em contrário. 

 

25.2.2. No caso de conflito entre o disposto neste Contrato e um dos seus Anexos, deverá 
prevalecer o Contrato. 

 

25.2.3. Outros acordos poderão vir a ser firmados pelas Partes para possibilitar o perfeito 

cumprimento do presente Contrato. Nenhuma disposição deste Contrato deve ser 

interpretada de forma a objetivar, direta ou indiretamente, a concessão de 

qualquer direito, recurso ou reclamação, sob qualquer pretexto, a terceiros. 

 

25.3. O presente Contrato e seus Anexos prevalecerão sobre quaisquer outros documentos que 

possam vir a ser criados por uma das Partes, a menos que acordo escrito entre as Partes os 

altere ou revogue, no todo ou em parte.  

 

25.3.1. Toda e qualquer alteração deste Contrato ou de seus Anexos deverá ser sempre 

formalizada por meio de aditivo contratual assinado pelos representantes legais 

das Partes.  
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25.4. As Partes envidarão seus melhores esforços para prevenir e solucionar o uso fraudulento dos 

serviços da outra Parte relacionados à Interconexão. 

 

25.4.1. As Partes reconhecem e acordam que devem compartilhar toda e qualquer informação 

relacionada à presente Interconexão e que vise assegurar a utilização de suas redes de 

modo eficiente e protegida contra fraudes no fornecimento dos serviços de 

telecomunicações aos assinantes e usuários de seus serviços. 

 

25.5. Todas as obrigações aqui assumidas estão sujeitas à emissão e manutenção de todas as 

licenças, registros, aprovações governamentais ou quaisquer outros documentos que sejam 

necessários para a execução de suas atividades, nos termos da legislação aplicável. 

 

25.5.1. A responsabilidade e ônus para a obtenção e conservação da validade de tais registros, 

licenças e aprovações serão da Parte que tenha a obrigação de obter os registros, 

licenças e aprovações. 

 

25.6. Para o encaminhamento de tráfego a ser cursado por meio dos POI e/ou PPI da rede das Partes, 

terminado na rede de outras prestadoras e não previsto neste Contrato, será necessária a 

celebração de contrato específico, por ocasião da ativação do serviço, conforme o caso. 

25.7. As disposições do presente Contrato se aplicam a quaisquer alterações que venham a ocorrer 

na interconexão, inclusive as advindas das reuniões de Planejamento Técnico Integrado, que 

alterem o projeto técnico de interconexão, constante no Anexo 5. 

 

25.7.1. Não obstante as disposições do item acima, fica ressalvado que todas as modificações 

do projeto técnico de interconexão, constante no  Anexo 5 e seus Apêndices, deverão 

ser registradas por meio de Ata de Reunião de PTI - Planejamento Técnico Integrado, 

devidamente assinada pelos representantes técnicos das Partes. 

 

25.8. Nenhuma disposição no presente instrumento será interpretada de modo a colocar as Partes em 

relação de sócias, associadas, consorciadas, comodatárias, empreendedoras em comum, com 

vínculo empregatício ou de responsabilidade solidária ou conjunta, assim como nenhuma das 

Partes terá direito de prestar garantia ou fazer qualquer declaração em nome da outra, 

obrigando-a ou vinculando-a exceto quanto ao pactuado neste Contrato. 
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25.9. Na hipótese em que quaisquer termos ou disposições do presente Contrato venham a ser 

declarados nulos ou não aplicáveis, tal nulidade ou inexequibilidade não afetará o restante do 

Contrato que, permanecerá com plena eficácia, como se tais disposições jamais lhe houvessem 

sido incorporadas. 

 

25.10. As Partes têm ciência de que o presente contrato de interconexão não somente é parte 

integrante, mas também atesta que os termos do presente são idênticos aqueles constantes da 

Oferta Pública de Interconexão da Oferta de Referência de Produto de Atacado vigentes, estando 

em plena concordância com os termos das referidas Ofertas. 

 

25.11. As Partes reconhecem e anuem expressamente a veracidade, autenticidade, integridade, 
validade e eficácia deste instrumento nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, 
assinado pelas Partes em formato eletrônico e/ou por meio de certificados eletrônicos, 
inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, 
§ 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

 


