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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE JULHO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 7 de julho de 2021, às 09h30, por meio de videoconferência.
PRESENÇA: Reuniu-se o Conselho de Administração da TIM S.A. (“Companhia”) na data, hora
e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Nicandro Durante, Carlo Nardello, Flavia
Maria Bittencourt, Gesner José de Oliveira Filho, Herculano Aníbal Alves, Michele Valensise,
Pietro Labriola e Sabrina Di Bartolomeo, por videoconferência, conforme faculdade prevista
no parágrafo 2º do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada do Sr.
Agostino Nuzullo e da Sra. Elisabetta Paola Romano.
MESA: Sr. Nicandro Durante - Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre Projetos Estratégicos da Companhia.
DELIBERAÇÕES: Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia,
e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre a matéria constante da
Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção
dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:
O Sr. Renato de Ataliba Nogueira Ciuchini, Diretor da área de Strategy & Transformation,
apresentou os estudos realizados e a proposta de celebração de acordo relacionado à parceria
entre a Companhia e a Anhanguera Educacional Participações S.A. (“AESAPAR”), uma
subsidiária da Cogna Educação S.A. (“Cogna”), doravante a Parceria, com o objetivo de
desenvolver ofertas combinadas com benefícios especiais, visando o acesso à educação a
distância através da plataforma Ampli.
Este acordo não cria uma joint venture e, portanto, a Companhia mantém a independência de
suas operações. Entretanto, através de um mecanismo de remuneração baseado em objetivos
e a depender da evolução dos resultados da parceria, a Companhia se tornará sócia
minoritária da AESAPAR em uma nova empresa a ser criada como consequência da separação
de ativos da plataforma Ampli.
A Parceria será submetida à avaliação das autoridades competentes, como o Ministério da
Educação - MEC e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.
Após os esclarecimentos e discussões, os Senhores Conselheiros deliberaram e autorizaram
os Diretores da Companhia a negociar e celebrar termos, acordos, contratos, documentos e
tudo o mais que se fizer necessário, nos termos e condições do material de apoio que fica
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arquivado na sede da Companhia. Neste sentido, os Diretores e/ou procuradores da
Companhia ficam autorizados a firmar todos e quaisquer documentos que se fizerem
necessários e a praticar todos os atos legalmente exigidos para a celebração dos acordos
referidos no material de apoio, incluindo, se necessário for, a solicitação e a obtenção das
aprovações prévias necessárias dos órgãos reguladores competentes. Adicionalmente, são
ratificados todos os atos praticados e as contratações efetuadas, relacionados a este projeto,
até a presente data.
Ao final da reunião, foi comunicado o recebimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr.
Adrian Calaza, nesta data, às suas posições como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com
Investidores da Companhia, por motivos estritamente pessoais. Os Senhores Conselheiros,
desde já, registraram seu especial reconhecimento pela contribuição, comprometimento e
dedicação do Sr. Adrian Calaza no desempenho de suas funções, desde 2016, e o
parabenizaram pelo excepcional resultado obtido durante sua trajetória na Companhia. O Sr.
Adrian Calaza permanecerá no exercício de suas funções até 31 de agosto de 2021.
Os procedimentos para indicação do substituto já foram iniciados, e o Conselho de
Administração voltará a se reunir para deliberar sobre a eleição do novo ocupante das
posições de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. O Sr.
Adrian Calaza atuará no processo de indicação de seu substituto e apoiará a Companhia em
todo o percurso de transição de suas atividades.
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.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro (RJ), 7 de julho de 2021.

JAQUES HORN
Secretário da Mesa

2
Classificado como Público

