TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 02.558.115/0001-21
NIRE 33.300.276.963

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 17 de junho de 2020, às 8h30, por meio de videoconferência.
PRESENÇA: Reuniu-se o Conselho de Administração da TIM Participações S.A. (“Companhia”)
na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Nicandro Durante, Agostino
Nuzzolo, Carlo Filangieri, Carlo Nardello, Elisabetta Romano, Flavia Maria Bittencourt, Gesner
José de Oliveira Filho, Herculano Aníbal Alves, Sabrina di Bartolomeo e Pietro Labriola, por
videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do Artigo 25 do Estatuto
Social da Companhia. Fica registrada a participação do Sr. Carlo Nardello a partir do item (6)
da Ordem do Dia.
MESA: Sr. Nicandro Durante - Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.
ORDEM DO DIA: (1) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de
Remuneração; (2) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de
Auditoria Estatutário; (3) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê
de Controle e Riscos; (4) Deliberar sobre a proposta de alteração das Políticas de
Anticorrupção e Conflito de Interesses; (5) Deliberar sobre a Política de Concorrências Globais
de Compras; (6) Deliberar sobre o Plano Anual da Auditoria Independente; (7) Atualização
sobre projetos de reorganização societária; (8) Indicar os administradores para compor o
Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Grupo Gestor do Instituto TIM; (9) Tomar conhecimento
sobre o resultado do Questionário de Autoavaliação dos Membros do Conselho de
Administração da Companhia; (10) Tomar conhecimento sobre a participação da subsidiária
integral da Companhia, TIM S.A., na ConectarAGRO (“Associação”); (11) Tomar conhecimento
dos resultados apurados no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia
(“Plano”) para o segundo ano da outorga de 2018 e deliberar sobre a proposta de apuração e
forma de pagamento; e (12) Apresentação sobre Business Continuity.
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DELIBERAÇÕES: Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia,
e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes 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:
(1) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração
(“CR”), na reunião realizada no dia 16 de junho de 2020, conforme relatado pelo Sr. Nicandro
Durante, Presidente do CR.
(2) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria
Estatutário (“CAE”), nas reuniões realizadas nos dias 29 de maio de 2020 e 16 de junho de
2020, conforme relatado pelo Sr. Gesner José de Oliveira Filho, Coordenador do CAE.
(3) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos
(“CCR”), na reunião realizada no dia 16 de junho de 2020, conforme relatado pelo Sr.
Herculano Aníbal Alves, Presidente do CCR.
(4) Aprovaram a revisão das Políticas de Anticorrupção e de Conflito de Interesses da
Companhia, conforme proposta apresentada e com base na recomendação favorável do CCR,
registrada na reunião realizada em 16 de junho de 2020. Adicionalmente, o Conselho de
Administração atribuiu à Diretoria de Compliance da Companhia a responsabilidade de
assegurar a operação do Sistema de Gestão Antissuborno/Anticorrupção (“SGAA”), como
Função de Compliance Antissuborno/Anticorrupção.
(5) Aprovaram a Política de Concorrências Globais de Compras da Companhia, conforme
proposta apresentada e com base na recomendação favorável do CCR, registrada na reunião
realizada em 16 de junho de 2020.
(6) Aprovaram o Plano Anual dos auditores independentes da Companhia, Ernst & Young
Auditores Independentes S/S (“EY”), para 2020, com base na avaliação favorável do CAE,
registrada na reunião realizada em 16 de junho de 2020.
(7) Os senhores Conselheiros foram atualizados pela área financeira da Companhia sobre o
andamento de projeto relacionado a reorganização societária do grupo, com o objetivo de
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buscar otimizações operacionais e financeiras, conforme apresentado nas reuniões realizadas
em 7 e 29 de maio de 2019.
(8) Com base no Artigo 22, inciso XXV, do Estatuto Social da Companhia, o Conselho indicou
(8.1) para compor o Conselho Diretor do Instituto TIM, os Srs.: (i) Mario Girasole, brasileiro
naturalizado, casado, bacharel em ciências econômicas, portador do documento de
identidade nº 32.859.384-3, expedido pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 059.292.23750; (ii) Jaques Horn, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº
70.654, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 846.062.237-15; (iii) Bruno
Mutzenbecher Gentil, brasileiro, casado, bacharel em administração de empresas, portador
do documento de identidade nº 07.212.618-8, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob
o nº 001.330.367-82; e (iv) Ana Paula Castello Branco Mascarenhas Peracio, brasileira,
casada, bacharel em marketing, portadora do documento de identidade nº 077511848,
expedido pela DIC/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 018.017.647-19, todos domiciliados na Av.
João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro.
(8.2) para compor o Conselho Fiscal do Instituto TIM, os Srs.: (i) Vicente de Moraes Ferreira,
brasileiro, casado, bacharel em engenharia eletrônica e de computação, portador do
documento de identidade nº 119.108.62-9, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME nº
088.715.977-02, como membro efetivo, e Bruno Cordeiro Justo, brasileiro, casado, contador,
portador do documento de identidade nº 08831063-6, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no
CPF/ME nº 052.228.817-09, como membro suplente; (ii) Alexandre Leal Gomes, brasileiro,
casado, economista, portador do documento de identidade nº 1.250.050, expedido pela
SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 807.224.669-00, como membro efetivo, e Gustavo
Baptista Alves, brasileiro, em união estável, advogado, portador do documento de identidade
nº 148.118, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 014.801.357-04, como
membro suplente; e as Sras. (iii) Manoela de Paiva Suassuna, brasileira, casada, contadora,
portadora do documento de identidade n° 05461942-4, expedido pelo DIC/RJ, inscrita no
CPF/ME sob o nº 806.902.117-91, como membro efetivo; e Raquel Pereira Preis, brasileira,
casada, economista, portadora do documento de identidade n° 28.239.654-8, expedido pela
SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 140.209.968-14, como membro suplente; todos
domiciliados na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca,
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e
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(8.3) para compor o Grupo Gestor do Instituto TIM, os Srs.: (i) Mario Girasole; e (ii) Jaques
Horn, ambos já qualificados acima.
(9) Tomaram conhecimento do resultado do Questionário de Autoavaliação, respondido
pelos membros do Conselho de Administração, referente ao ano de 2019, e discutiram seus
resultados e eventuais ajustes no plano de trabalho do próximo ano, para o aprimoramento
de suas atividades.
(10) Tomaram conhecimento sobre a participação da subsidiária integral da Companhia, TIM
S.A., como membro fundador da ConectarAGRO (“Associação”) e sobre a indicação do Sr.
Alexandre de Oliveira Dal Forno, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de
identidade n° 5046340559, expedido pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 608.120.28015, como representante para compor o Conselho de Administração da Associação, conforme
deliberação em reunião da Diretoria da Companhia, realizada em 1º de junho de 2020.
(11) No âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia (“Plano”), aprovado pelos
acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de abril de 2018, e cujas
métricas aplicáveis foram ajustadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em
19 de julho de 2018, os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos resultados
apurados para o 2º período de vesting da outorga de 2018 e aprovaram a proposta de
apuração dos referidos resultados e forma de pagamento, da seguinte forma: a) ajuste da
meta do KPI Interno (Operating Free Cash Flow), em função de variações sensíveis no cenário
macroeconômico, substituindo as metas inicialmente previstas pelo Budget aprovado para o
exercício 2019 para o indicador, conforme já previsto no regramento do Plano; b)
transferência da totalidade dos valores devidos em ações, incluindo os dividendos, conforme
previsto no Plano, sendo permitida a quitação do valor equivalente em dinheiro para
Participantes transferidos para outra sociedade do mesmo conglomerado da Companhia
(assim entendida qualquer entidade controladora direta ou indireta da Companhia, coligada,
controlada ou sujeita a controle comum), cujo pagamento será integral e para participantes
inativos, cujo pagamento se dará de forma pró-rata, conforme regulamento do Plano; c) para
os pagamentos que se darão em ações, transferência daquelas mantidas em tesouraria,
conforme previsto no Plano e nos termos do Programa de Recompra aprovado pelo Conselho
de Administração da Companhia em reunião realizada em 26 de junho de 2019; e d) utilização
do Preço Médio da Ação, ponderada pelo volume financeiro realizado na B3 S.A. – BRASIL,
BOLSA, BALCÃO considerando o mês de março de 2020, cujo período é o mesmo utilizado na
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medição do desempenho das ações da Companhia na apuração do KPI Externo, para efeitos
de conversão dos valores devidos de dividendos em ações adicionais e conversão do volume
de ações devidas em dinheiro para pagamentos dos participantes inativos ou transferidos para
outra sociedade do mesmo conglomerado da Companhia. A Diretoria da Companhia fica
autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas.
(12) Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do andamento das diversas medidas
de prevenção adotadas pela administração da Companhia, face ao avanço e aos
desdobramentos relacionados ao Covid-19, com especial destaque para os resultados
decorrentes da pesquisa realizada junto aos colaboradores sobre a adoção do trabalho
remoto, e o alto grau de satisfação verificado. A Administração da Companhia tem monitorado
a situação diariamente e avaliado seus efeitos nas atividades da Companhia.
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 via original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro (RJ), 17 de junho de 2020.

JAQUES HORN
Secretário da Mesa
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