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Aprovação e Histórico de Revisões 

 

Aprovado por  
Versão Nome / Cargo Data 

1.0 Audit Comittee 09-08-2007 
1.1 Audit Comittee 30-12-2011 
1.2 Audit Comittee 10-08-2015 
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1. Propósito 

O propósito da Política de Denúncias da Jaguar Mining Inc. (“Empresa”) é estabelecer 
procedimentos para o recebimento, retenção e tratamento para as denúncias de 
irregularidades e/ou impropriedades relacionadas a (i) registros e aspectos contábeis, 
(ii) Controles Internos, e (iii) Auditoria Interna, além da confidencialidade dos 
empregados que efetuarem tais denúncias. 

 

2. Aplicabilidade/ Escopo 

A Política de Canal de Denúncias é aplicável a todos os administradores, diretores, 
empregados, contratados, prestadores de serviço, fornecedores e clientes da 
Empresa, para comunicar apenas os incidentes relacionados no item 7 deste termo. 

 

3. Requerimentos 

Esta é a política através da qual um administrador, diretor, empregado, contratante, 
prestador de serviço, fornecedor e / ou cliente deve comunicar, imediatamente, um 
incidente assim que este administrador, diretor, empregado, contratante, prestador de 
serviço, fornecedor e/ou cliente ficar sabendo desta situação. 

Os incidentes devem ser comunicados seguindo os procedimentos descritos pela 
Empresa, conforme discriminado no Anexo I. 

É importante ressaltar que um administrador, diretor, empregado, contratante, 
prestador de serviço, fornecedor e/ou cliente não será demitido, suspenso, ameaçado, 
retaliado ou sofrerá qualquer outra forma de discriminação como resultado por 
denunciar algum incidente, de acordo com as regras da Lei Sarbanes-Oxley.  

Salientamos, contudo, que a denúncia não cria estabilidade trabalhista para o 
denunciante. A Empresa deixará disponível a denúncia de incidentes para qualquer 
administrador, diretor, empregado, contratante, prestador de serviço, fornecedor e/ou 
cliente. 

Todos os incidentes serão tratados de maneira confidencial e delicada. 
Adicionalmente, será dada a possibilidade de permanecer anônima a identidade das 
pessoas que denunciarem algum incidente. 
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4. Funções e Responsabilidades 

O Comitê de Auditoria é o responsável pela revisão e aprovação desta política. 

A Gerência de Auditoria Interna é responsável por assegurar que esta política seja 
implementada efetivamente. 

Os administradores, diretores, empregados, contratantes, prestadores de serviço, 
fornecedores e clientes da Empresa são responsáveis pela denúncia de qualquer 
incidente através do Programa do Canal de Denúncias. 

 

5. Exceções 

Não há nenhuma exceção a esta política. 

 

6. Manutenção e Revisão 

A Política do Canal de Denúncias deve ser revisada integralmente a cada dois anos. 

 

7. Definições 

A Empresa 

Para os propósitos desta política, o termo “Empresa” inclui, junto à Jaguar, todas as 
suas subsidiárias, controladas, coligadas e empreendimentos operados por ela. 

Incidente 

Um incidente é definido como uma dúvida relacionada aos registros e aspectos 
contábeis da Empresa, Controles Internos ou Auditoria Interna. 

Para maior clareza, um incidente deve estar relacionado, mas não limitado, ao 
seguinte: 

• Aspectos de Contabilidade e Auditoria: Lançamentos contábeis das 
operações ou eventos financeiros associados aos princípios contábeis 
geralmente aceitos de forma imprópria e/ou antiética;  

• Violação da Segurança: Violação, infração, transgressão das regras 
(informação privilegiada); 
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• Desfalque ou desvio de bens da Empresa por empregado ou grupo de 
empregados; 

• Falsificação de registros contábeis, contratos e/ou relatórios; 

• Outros: Eventos, ações ou situações não descritas acima. 

Como evidenciado na definição acima, um incidente se refere apenas aos aspectos 
contábeis, de controles internos e de auditoria. Não serão tratados pelo Canal de 
Denúncias os incidentes referentes ao seguinte: 

• Queixas rotineiras de problemas operacionais da Empresa; 

• Assédios; 

• Condições insatisfatórias de trabalho; e 

• Discriminação. 

Para estes tipos de incidentes, favor verificar outras políticas internas que tratam do 
mesmo, ou procure o Departamento de Recursos Humanos para orientação e 
encaminhamento. 

Ethics Point 

Um parceiro independente contratado, que irá armazenar e gerenciar as denúncias 
feitas pela Internet ou Telefone. 
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Anexo I 

Procedimentos do Canal de Denúncias 

Processo para comunicação de um incidente 

Qualquer pessoa que identificar um incidente, conforme definido nesta política, deve 
comunicar sua denúncia. Os incidentes devem ser comunicados através dos 
seguintes meios: 

• Telefone, gerenciado pela Ethics Point: 1-888-279-5268 para Estados Unidos 
e Canadá; 

0-800-891-1667 para o Brasil. 

• Internet (www.jaguarmining.com) em Investors Relations e depois Corporate 
Governance. 

• MSOL Intranet. 

O Telefone e a Internet são anônimos e foram criados para dar flexibilidade na 
comunicação de qualquer denúncia tanto em inglês quanto em português. 

Ao comunicar um incidente, o administrador, diretor, empregado, contratante, 
prestador de serviço, fornecedor e / ou cliente terá o possibilidade de escolher se quer 
permanecer anônimo ou informar seu nome para facilitar contatos futuros para 
esclarecimentos, caso necessário. 

A Empresa está comprometida para tratar todos os incidentes recebidos de 
administradores, diretores, empregados, contratantes, prestadores de serviço, 
fornecedores e clientes com total confidencialidade e realizar, caso necessário, uma 
investigação do caso. Todos os incidentes recebidos serão encaminhados para o 
Presidente do Comitê de Auditoria e Assessores Jurídicos. 

Devido à variedade de naturezas de uma denúncia, não é possível determinar um 
prazo exato para que as investigações sejam concluídas, entretanto, as pessoas 
nomeadas para esta atividade irão assegurar que as mesmas serão tratadas o mais 
breve possível, sem que isso possa vir a interferir na qualidade dos trabalhos. Você 
pode ter certeza que as investigações serão conduzidas de forma a proteger a 
identidade do informante, caso seu nome tenha sido voluntariamente revelado. 

 

 

 


