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 05 DE MARÇO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: 05 de março de 2020, às 9h15, na sede social da TIM Participações S.A.
(“Companhia”), localizada na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Norte, 12º
andar, Sala 1212, Barra da Tijuca, na cidade e Estado do Rio de Janeiro.
PRESENÇA: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima
mencionados, com a presença dos Srs. Nicandro Durante, Carlo Filangieri, Carlo Nardello,
Elisabetta Romano, Flavia Maria Bittencourt, Gesner José de Oliveira Filho, Herculano Aníbal
Alves, Sabrina di Bartolomeo e Pietro Labriola, presencialmente ou por meio de áudio ou
videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do Artigo 25 do Estatuto
Social da Companhia. Fica registrado que o Sr. Agostino Nuzzolo esteve presente durante as
discussões referentes aos itens (1) a (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
Controle e Riscos; (3) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de
Auditoria Estatutário; (4) Tomar conhecimento sobre o Plano Industrial 2020-2022 e deliberar
sobre o orçamento da Companhia para o ano - calendário de 2020; (5) Analisar a
reapresentação da Proposta da Administração de destinação do resultado do exercício de
2019 e de distribuição de dividendos da Companhia, para submissão à Assembleia Geral da
Companhia; (6) Analisar a proposta de aumento do capital social mediante capitalização de
reserva estatutária e deliberar sobre a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; (7)
Tomar conhecimento sobre estudos relacionados a projetos estratégicos da Companhia; (8)
Analisar a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (Cooperation and
Support Agreement), mediante a celebração do seu 13° aditivo, a ser celebrado entre a
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Telecom Italia S.p.A, de um lado, e a Companhia e sua controlada, TIM S.A., de outro lado, e
deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; (9) Analisar a Proposta de
Remuneração da Administração, dos membros dos Comitês e dos membros do Conselho Fiscal
e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; (10) Avaliar a proposta de
reforma do Estatuto Social da Companhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral
da Companhia; e (11) Deliberar sobre

Convocação da Assembleia Geral Ordinária e

Extraordinária 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 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 Renumeração
(“CR”), na reunião realizada no dia 4 de março de 2020, conforme relatado pelo Sr. Nicandro
Durante, Presidente do CR.
(2) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos
(“CCR”), na reunião realizada no dia 5 de março de 2020, conforme relatado pelo Sr. Herculano
Aníbal Alves, Presidente do CCR.
(3) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria
Estatutário (“CAE”), na reunião realizada no dia 05 de março de 2020, conforme relatado pelo
Sr. Gesner José de Oliveira Filho, Coordenador do CAE.
(4) Os Srs. Pietro Labriola, Diretor Presidente da Companhia, e Adrian Calaza, Diretor
Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, apresentaram as premissas
gerais do Plano Industrial da Companhia para os anos de 2020-2022. Após a apresentação, os
senhores Conselheiros tomaram conhecimento e aprovaram as diretrizes orçamentárias da
Companhia e de sua controlada, TIM S.A., a serem utilizadas para o ano de 2020.
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(5) Analisaram a Proposta da Administração de destinação do resultado do exercício de 2019,
originariamente apresentada em 11 de fevereiro de 2020 e reapresentada nesta data, pela
área responsável, em razão de ajustes na informação sobre a parcela do lucro líquido
destinado para a reserva de expansão dos negócios sociais e de distribuição de dividendos da
Companhia, com base nos pareceres favoráveis do CF e do CAE, e, em seguida, os senhores
Conselheiros aprovaram sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser
devidamente convocada.
(6) Analisaram a proposta de aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas
ações, mediante a capitalização do saldo da reserva estatutária para expansão dos negócios
sociais, que excedeu o limite de 80% (oitenta por cento) do capital social, conforme previsto
no Art. 46, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.
O saldo a ser capitalizado será de R$1.644.012.552,52 (um bilhão, seiscentos e quarenta e
quatro milhões, doze mil, quinhentos e cinquenta e dois Reais e cinquenta e dois centavos) e,
em decorrência do aumento descrito, o novo capital social da Companhia proposto será de
R$11.557.426.974,26 (onze bilhões, quinhentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e
vinte e seis mil, novecentos e setenta e quatro Reais e vinte e seis centavos), dividido em
2.421.032.479 (duas bilhões, quatrocentas e vinte e um milhões, trinta e duas mil e
quatrocentas e setenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.
Em seguida, os senhores Conselheiros aprovaram, com base nos pareceres favoráveis do CF e
do CAE, a submissão do tema à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser devidamente
convocada.
(7) Tomaram conhecimento de estudos relacionados a projetos estratégicos da Companhia,
conforme apresentação realizada pelo Sr. Adrian Calaza, Diretor Financeiro e Diretor de
Relações com Investidores da Companhia.
(8) Analisaram a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (Cooperation
and Support Agreement), mediante a celebração do seu 13° aditivo, a ser celebrado entre a
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Telecom Italia S.p.A, de um lado, e a Companhia e sua controlada, TIM S.A., de outro lado, e
aprovaram, com base na avaliação favorável do CAE, sua submissão à Assembleia Geral
Extraordinária, a ser devidamente convocada.
(9) Opinaram favoravelmente à Proposta de Remuneração da Administração, dos membros
dos Comitês e dos membros do Conselho Fiscal, para o ano de 2020, e aprovaram sua
submissão à Assembleia Geral Ordinária, a ser devidamente convocada.
(10) Opinaram favoravelmente à Proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, cuja
finalidade é o ajuste de suas disposições às previsões contidas no Regulamento de Listagem
do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão, à correção dos limites de alçadas
financeiras para fins de aprovação societária e do capital social da Companhia, alterado após
capitalização de saldo de reserva estatutária, e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral
Extraordinária, a ser devidamente convocada.
(11) Aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia,
a ser realizada em 7 de abril de 2020, com a seguinte Ordem do Dia:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(1) Deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras da
Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; (2) Deliberar
sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício de 2019 e
de distribuição de dividendos da Companhia; (3) Ratificar as nomeações dos membros
do Conselho de Administração da Companhia, previamente ocorridas nas reuniões do
Conselho de Administração realizadas em 30 de julho de 2019 e 11 de fevereiro de
2020, nos termos do Art. 150 da Lei n° 6.404/76 e do Art. 20, parágrafo 2°, do Estatuto
Social da Companhia; (4) Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal da
Companhia; (5) Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da
Companhia; e (6) Deliberar sobre a proposta de remuneração da administração, dos
membros dos Comitês e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o
exercício de 2020.
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Em Assembleia Geral Extraordinária:
(1) Deliberar sobre a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte
(Cooperation and Support Agreement), mediante a celebração do seu 13º aditivo, a ser
celebrado entre a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a Companhia e sua controlada,
TIM S.A., de outro lado; (2) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social
mediante capitalização de reserva estatutária; e (3) Deliberar sobre a proposta de
reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Adicionalmente aos itens ordinários acima, os membros do Conselho tomaram conhecimento
do plano de gestão e prevenção adotado pela administração da Companhia, face aos
eventuais e potenciais impactos do COVID 19, na condução das 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.
Rio de Janeiro (RJ), 05 de março de 2020.

NICANDRO DURANTE
Presidente do Conselho de Administração

CARLO FILANGIERI
Membro do Conselho de Administração

CARLO NARDELLO
Membro do Conselho de Administração

FLAVIA MARIA BITTENCOURT
Membro do Conselho de Administração

GESNER JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
Membro do Conselho de Administração

HERCULANO ANIBAL ALVES
Membro do Conselho de Administração
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PIETRO LABRIOLA
Membro do Conselho de Administração

SABRINA DI BARTOLOMEO
Membro do Conselho de Administração

AGOSTINO NUZZOLO
Membro do Conselho de Administração

ELISABETTA ROMANO
Membro do Conselho de Administração

JAQUES HORN
Secretário da Mesa
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