TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21
NIRE 33.300.276.963
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: 7 de novembro de 2017, às 11h00, na sede da TIM Participações S.A.
(“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima
mencionados, com a presença dos Srs. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker; Enrico Barsotti; Enrico
Zampone; Herculano Aníbal Alves; Manoel Horacio Francisco da Silva; Mario Cesar Pereira de Araujo;
Nicoletta Montella; Sabrina Valenza e Stefano De Angelis, presencialmente ou por meio de
videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 25 do Estatuto Social da
Companhia. Participaram, ainda, desta reunião os Srs. Jaques Horn, Diretor Jurídico e Secretário,
Adrian Calaza, Chief Financial Officer e Diretor de Relações com Investidores, Josino de Almeida
Fonseca, membro do Conselho Fiscal da Companhia, e a Sra. Viviene Bauer, representante dos
auditores independentes, BDO RCS Auditores Independentes S.S. (“BDO”).
MESA: Sr. Mario Cesar Pereira de Araujo – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.
ORDEM DO DIA: (1) Tomar conhecimento sobre as atividades do Comitê de Auditoria
Estatutário; (2) Tomar conhecimento sobre as atividades do Comitê de Controle e Riscos; (3) Tomar
conhecimento sobre o Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) relativo ao 3º trimestre de 2017,
encerrado em 30 de setembro de 2017; (4) Deliberar sobre a proposta de pagamento de juros sobre
o capital próprio ("JSCP") da Companhia; (5) Deliberar sobre a participação da TIM Celular S.A. junto
à Prefeitura de São Paulo, no âmbito do Edital 02/2017_SMG.GAB; e (6) Deliberar sobre a celebração
de contrato(s) para fornecimento de bens e/ou serviços entre, de um lado, as sociedades
controladas da Companhia, TIM Celular S.A. (“TCEL”) e/ou TIM S.A., e partes relacionadas, de outro
lado.
DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs.
Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos,
registraram suas deliberações da seguinte forma:
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(1) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário
(“CAE”), nas reuniões realizadas nos dias 24 de outubro e 6 de novembro de 2017, conforme
relatado pelo Sr. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Coordenador do CAE.
(2) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos (“CCR”),
na reunião realizada no dia 24 de outubro de 2017, conforme relatado pelo Sr. Herculano Aníbal
Alves, Presidente do CCR.
(3) Tomaram conhecimento do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia, relativo ao 3º
trimestre de 2017, encerrado em 30 de setembro de 2017, conforme as informações fornecidas pela
administração da Companhia, pelos auditores independentes da Companhia, BDO, e foram
informados sobre as avaliações favoráveis do Conselho Fiscal da Companhia e do CAE, através dos
Srs. Josino de Almeida Fonseca, membro do Conselho Fiscal, e Alberto Emmanuel Carvalho
Whitaker, Coordenador do CAE, respectivamente. O referido relatório foi objeto de revisão limitada
pelos auditores independentes, BDO.
(4) Aprovaram, com fundamento no art. 46, §3º do Estatuto Social da Companhia, e no parecer
favorável do Conselho Fiscal, a distribuição de R$190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais)
a título de Juros Sobre Capital Próprio (“JSCP”), à razão de R$0,078574768 (zero, vírgula, zero, sete,
oito, cinco, sete, quatro, sete, seis, oito Centavos), por ação. O pagamento será iniciado no dia 24 de
novembro de 2017, considerando-se a data de 14 de novembro de 2017 para identificação dos
acionistas com direito a receber tais valores. Desta forma, as ações adquiridas após 14 de novembro
de 2017 serão negociadas ex direito de distribuição de JSCP. Serão retidos 15% (quinze por cento)
de Imposto de Renda na Fonte, por ocasião do crédito dos JSCP, exceto para os acionistas que
tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação. Tudo conforme
o material apresentado e que fica arquivado na sede da Companhia.
(5) Autorizaram a participação da subsidiária integral da Companhia, TIM Celular S.A., em projeto
junto à Prefeitura de São Paulo, no âmbito do Edital 02/2017_SMG.GAB, ficando, desde já, aprovada
a prática dos atos e/ou a celebração de todos e quaisquer documentos e contratos que se façam
necessários para o cumprimento da presente deliberação, nos termos e condições propostos no
material apresentado e que fica arquivado na sede da Companhia.
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(6) Aprovaram as contratações para o fornecimento de bens e/ou serviços entre as sociedades
controladas da Companhia, TIM Celular S.A. e/ou TIM S.A., de um lado, e, de outro lado, a Italtel
Brasil Ltda.: (i) no valor de até R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil Reais); (ii) no valor total de até
R$11.335.836,40 (onze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e seis Reais e
quarenta centavos); e (iii) no valor total de até R$1.498.817,04 (um milhão, quatrocentos e noventa
e oito mil, oitocentos e dezessete Reais e quatro centavos), todos com base na opinião favorável do
CAE, em reunião realizada em 6 de novembro de 2017, e conforme o material apresentado, que fica
arquivado na sede da Companhia.
A Diretoria da Companhia fica desde já autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação
da deliberação ora aprovada.
ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo
tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada
conforme, aprovada e assinada por todos os Conselheiros participantes, os Srs. Alberto Emmanuel
Carvalho Whitaker; Enrico Barsotti; Enrico Zampone; Herculano Aníbal Alves; Manoel Horacio
Francisco da Silva; Mario Cesar Pereira de Araujo; Nicoletta Montella; Sabrina Valenza e Stefano De
Angelis.
Rio de Janeiro (RJ), 7 de novembro de 2017.

JAQUES HORN
Secretário
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