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Trabalhadores da TIM 

participem da eleição da CIPA 
 

O prazo para se inscrever como candidato à CIPA Gestão 
2022/2023 da TIM Brasília se encerra NESTA TERÇA-FEIRA, DIA 
27 DE SETEMBRO DE 2022.  
 

Pedimos aos empregados que se candidatem, pois é um direito do 
trabalhador participar do processo eleitoral e de eleger os 
representantes dos empregados na CIPA.  
 

Veja no verso do boletim o comunicado da TIM Brasília com o calendário do processo eleitoral da CIPA. 
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Brasília, 05 de setembro de 2022  
 
 
Ref.: Processo de Renovação da CIPA Gestão 2022/2023 da TIM S.A. – Sede Brasília – DF – 
CNPJ 02.421.421/0139-57. 
 
Prezados Senhores, 
 
Em atenção ao previsto no item 5.5.1.1, da Norma Regulamentadora nº 5, aprovada pela Portaria 
nº 8, da SSST/MTE, assim como ao Artigo 163 da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, serve 
a presente para comunicar que em 09 de setembro de 2022 terá início o processo de renovação da 
Gestão da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da TIM S.A. Sede Brasília - DF - 
Gestão 2022/2023. 
 
As datas de votação ocorrerão conforme a nova redação da Norma Regulamentadora nº 5 através 
da Portaria MTP n.º 422, de 07 de outubro de 2021, havendo participação inferior a cinquenta por 
cento dos empregados na votação, não haverá a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá 
prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados no 
dia anterior, a qual será considerada válida com a participação de, no mínimo, um terço dos 
empregados. Constatada a participação inferior a um terço dos empregados no segundo dia de 
votação, não haverá a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de 
votação para o dia subsequente, computando se os votos já registrados nos dias anteriores, a qual 
será considerada válida com a participação de qualquer número de empregados. 
  

 
 

Alexandre Elias De Almeida 
HR&O - Health, Safety & Environment  


