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 3 DE DEZEMBRO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: 3 de dezembro de 2019, às 11h00, 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 Nardello, Flavia Maria Bittencourt,
Gesner José de Oliveira Filho, Herculano Aníbal Alves, Pietro Labriola e Raimondo Zizza,
presencialmente ou por meio de áudio ou videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo
2º do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada do Sr. Agostino Nuzzolo e da Sra.
Elisabetta Romano.
MESA: Sr. Nicandro Durante - Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.
ORDEM DO DIA: (1) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria
Estatutário; (2) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e
Riscos; (3) Apresentação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); (4) Deliberar sobre o
orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano-calendário de 2020; (5) Tomar
conhecimento sobre o Plano Industrial 2020-2022 e deliberar sobre o orçamento para o ano calendário de 2020; (6) Deliberar sobre a celebração de contrato(s) para o fornecimento de serviços
entre a sociedade controlada da Companhia, TIM S.A., e a Telecom Italia S.p.A.; (7) Deliberar sobre a
celebração de contratos para o fornecimento de serviços entre a sociedade controlada da Companhia,
TIM S.A., e a TI Sparkle Brasil Telecomunicações Ltda.; (8) Deliberar sobre o Calendário Corporativo de
2020; e (9) Deliberar sobre o Plano de Trabalho do Conselho de Administração da Companhia para o
ano de 2020.
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:
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Inicialmente, foi comunicado o recebimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Piergiorgio
Peluso, em 28 de novembro de 2019, com eficácia imediata, às suas posições como membro deste
Conselho e como membro do Comitê de Controle e Riscos (“CCR”). Os membros do Conselho de
Administração agradeceram ao Sr. Peluso por seu comprometimento e dedicação no desempenho de
suas funções ao longo do seu mandato.
(1) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário
(“CAE”), na reunião realizada no dia 2 de dezembro de 2019, conforme relatado pelo Sr. Gesner
Oliveira, Coordenador do CAE.

(2) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos (“CCR”),
na reunião realizada no dia 2 de dezembro de 2019, conforme relatado pelo Sr. Herculano Anibal Alves,
Presidente do CCR.
(3) Tomaram conhecimento do plano/cronograma do projeto da Companhia sobre a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), contendo as fases e respectivas macro atividades, incluindo os prazos
estabelecidos para execução de cada uma das etapas indicadas até o advento da referida lei, prevista
para o ano de 2020.

(4) Nos termos da Instrução CVM nº 509/2011 e do Regimento Interno do CAE, aprovaram a dotação
orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia para o ano de 2020, destinada
exclusivamente para a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas
atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes.
(5) Os Srs. Pietro Labriola, Diretor Presidente da Companhia, Adrian Calaza, Diretor Financeiro e Diretor
de Relações com Investidores da Companhia, Leonardo Capdeville, Chief Technology Information
Officer, e Renato Ciuchini, responsável pela área de Strategy & Transformation, apresentaram as
premissas gerais do Plano Industrial da Companhia para os anos de 2020-2022. Após a apresentação,
os senhores Conselheiros tomaram conhecimento e discutiram as diretrizes orçamentárias da
Companhia e de sua controlada, TIM S.A., a serem utilizadas para o ano de 2020.
(6) Aprovaram as contratações para o fornecimento de serviços entre a sociedade controlada da
Companhia, TIM S.A., e a Telecom Italia S.p.A., com base na opinião favorável do CAE, em reunião
realizada em 2 de dezembro de 2019.
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(7) Aprovaram as contratações para o fornecimento de serviços entre a sociedade controlada da
Companhia, TIM S.A., e a TI Sparkle Brasil Telecomunicações Ltda., com base nas condições e na
opinião favorável do CAE, em reunião realizada em 4 de novembro de 2019.
(8) Aprovaram a proposta do Calendário de Eventos Corporativos da Companhia para o ano de 2020.
(9) Aprovaram o Plano de Trabalho do Conselho de Administração da Companhia para o ano de 2020.
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: Srs. Nicandro Durante, Carlo Nardello, Flavia Maria
Bittencourt, Gesner José de Oliveira Filho, Herculano Aníbal Alves, Pietro Labriola e Raimondo Zizza.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro (RJ), 3 de dezembro de 2019.

JAQUES HORN
Secretário da Mesa
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