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 29 DE JULHO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: 29 de julho de 2020, às 11h30, 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, 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.
Ausência justificada do Sr. Agostino Nuzzolo.
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) Tomar conhecimento sobre o Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”)
relativo ao 2º trimestre de 2020, encerrado em 30 de junho de 2020; (5) Deliberar sobre a
proposta de pedido de registro de emissor da sociedade controlada da Companhia, TIM S.A.
(“Controlada”), na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e de sua adesão ao segmento especial
de governança corporativa da B3 denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”); (6) Analisar
a proposta de incorporação (“Incorporação”) da Companhia por sua controlada, TIM S.A., e
deliberar sobre sua submissão, juntamente com a proposta de alteração dos Planos de
Incentivo de Longo Prazo da Companhia (“Planos”) à Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia; (7) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia; (8) Tomar conhecimento sobre projetos estratégicos da Companhia; (9) Deliberar
sobre a proposta do Programa de Management by Objectives ("MBO") da Companhia para o
exercício de 2020; (10) Tomar conhecimento dos resultados apurados no âmbito do Plano de
Incentivo de Longo Prazo da Companhia (“Plano”) para o primeiro ano da outorga de 2019, e
deliberar sobre a proposta de apuração e forma de pagamento; (11) Deliberar sobre a
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proposta de Plano de Recompra de Ações; (12) Deliberar sobre a proposta de alteração do
Regimento Interno da Auditoria Interna; (13) Deliberar sobre a proposta de alteração da
Política de Contratação entre Partes Relacionadas; e (14) Apresentação sobre Business
Continuity.
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 28 de julho 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 24 de junho de 2020 e 22, 28 e 29 de
julho 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”), nas reuniões realizadas nos dias 24 de junho de 2020 e 28 de julho de 2020, conforme
relatado pelo Sr. Herculano Aníbal Alves, Presidente do CCR.
(4) Tomaram conhecimento do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia,
relativo ao 2º trimestre de 2020, encerrado em 30 de junho de 2020, conforme as informações
fornecidas pela administração da Companhia e pelos auditores independentes da Companhia,
Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), e foram informados sobre as avaliações
favoráveis do Conselho Fiscal da Companhia e do CAE, por meio do Sr. Walmir Kesseli,
Presidente do Conselho Fiscal, e do Sr. Gesner José de Oliveira Filho, Coordenador do CAE.
Conforme esclarecimentos prestados pelo Sr. Fernando Magalhães, representante da EY, o
referido relatório foi objeto de revisão limitada pelos auditores independentes.
(5) Aprovaram a proposta da sociedade controlada da Companhia, TIM S.A., de pedido de
registro de emissor na B3 e de adesão ao segmento Novo Mercado, condicionada à eficácia
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da Incorporação (conforme definida abaixo), com a consequente celebração do Contrato de
Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa - Novo Mercado, a ser aprovada
em Assembleia Geral Extraordinária da TIM S.A., a ser realizada em 29 de julho de 2020,
ficando a Diretoria da Companhia e da TIM S.A. autorizadas a tomar todas as medidas
necessárias à formalização da adesão ao Novo Mercado.
(6) Analisaram a proposta da administração de incorporação da Companhia por sua
controlada, TIM S.A. (“Incorporação”), ad referendum da Assembleia Geral Extraordinária da
TIM S.A. e da Companhia, esta última a ser convocada nos termos do item (7) abaixo,
amparados (a) pelo Protocolo e Justificação de Incorporação a ser celebrado entre a
Companhia e a TIM S.A.; (b) pela proposta apresentada pela Apsis Consultoria e Avaliações
Ltda. e Apsis Consultoria Empresarial Ltda., empresas especializadas responsáveis pela
elaboração dos laudos de avaliação da Incorporação (“Avaliadoras”); (c) pelos laudos de
avaliação do patrimônio líquido da Companhia a valor contábil e do patrimônio líquido da
Companhia e da TIM S.A. a preço de mercado, elaborados pelas Avaliadoras; (d) pelo parecer
favorável do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, em reuniões
realizadas nesta data; e (e) pela minuta de alteração e consolidação do Estatuto Social da TIM
S.A., e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser
realizada em 31 de agosto de 2020.
(7) Aprovaram a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser
realizada em 31 de agosto de 2020, com a seguinte Ordem do Dia:
“ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre: (1) a aprovação do “Protocolo e
Justificação de Incorporação da TIM Participações S.A. pela TIM S.A.”, celebrado em 29
de julho de 2020 pelas administrações da Companhia e da TIM S.A. (respectivamente,
“TSA” e “Protocolo”), que estabelece os termos e condições da proposta de incorporação
da Companhia pela TSA (“Incorporação”); (2) a ratificação da nomeação e contratação da
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. e da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., empresas
especializadas responsáveis pela elaboração, respectivamente, do laudo de avaliação do
patrimônio líquido da Companhia a valor contábil e dos laudos de avaliação do patrimônio
líquido da Companhia e da TSA a preço de mercado, para fins da Incorporação
(respectivamente, “Laudo de Avaliação a Valor Contábil”, “Laudos de Avaliação a Preço
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de Mercado” e, em conjunto, “Laudos de Avaliação”); (3) a aprovação dos Laudos de
Avaliação; (4) a aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo e sujeito ao
cumprimento da condição suspensiva nele estabelecida; (5) a autorização para a prática,
pelos administradores e procuradores da Companhia, de todas as medidas necessárias à
consumação da Incorporação, nos termos do Protocolo; e (6) a proposta de alteração dos
Planos de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, de forma que a TSA passe a figurar
exclusivamente como a sociedade responsável pelas obrigações deles oriundas.”
(8) Tomaram conhecimento de estudos realizados sobre projetos estratégicos da Companhia,
conforme apresentação realizada pelo Sr. Adrian Calaza, Diretor Financeiro e Diretor de
Relações com Investidores da Companhia.
(9) Aprovaram a proposta do Programa de MBO da Companhia para o exercício de 2020, parte
integrante do Programa de Participação nos Resultados (PPR), apresentada pelo
representante da área de HRO Planning, Compensation & Industrial Relations, Sr. Marcello
Curvelo, tendo por base a avaliação favorável do CR, em reunião realizada em 28 de julho de
2020.
(10) 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, os Senhores
Conselheiros tomaram conhecimento dos resultados apurados para o 1º período de vesting
da outorga de 2019 e aprovaram a proposta com a forma de pagamento da seguinte maneira:
a) transferência da totalidade dos valores devidos em ações, incluindo os dividendos,
conforme previsto no Plano; b) para transferência das ações, utilização 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 c) utilização do Preço Médio da Ação, ponderada pelo volume financeiro realizado na B3 S.A.
– BRASIL, BOLSA, BALCÃO considerando o mês de junho de 2020, cujo período é o mesmo
utilizado na medição do desempenho das ações da Companhia na apuração do KPI Externo,
para efeitos de conversão dos valores devidos de dividendos em ações adicionais. A Diretoria
da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação das
deliberações ora aprovadas.
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(11) Os membros do Conselho tomaram conhecimento dos resultados do último Programa
de Recompra de Ações, aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia,
realizada em 26 de junho de 2019 (“Programa 3”) e aprovaram o seu encerramento, bem
como a abertura de um novo Programa de Recompra de Ações (“Programa 4”), nos termos do
art. 22, V, do Estatuto Social da Companhia e do art. 5º da Instrução CVM nº 567, com as
seguintes condições:
(11.1) Objetivo: apoiar a remuneração baseada em ações do Plano de Incentivo de Longo
Prazo – LTI ou para eventual cancelamento, sem redução do capital social.
(11.2) Quantidade de ações que poderão ser adquiridas: poderão ser adquiridas até 397.331
(trezentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e uma) ações ordinárias da Companhia
("Ações"), sem redução do capital social, que correspondem a 0,02% do total de ações
ordinárias da Companhia ou 0,05% do total de ações em circulação. A Diretoria poderá decidir
o melhor momento, dentro do prazo do Programa, para realizar as aquisições das Ações,
podendo realizar uma ou diversas aquisições.
(11.3) O Programa terá início a partir da data da deliberação do Conselho de Administração,
permanecendo em vigor até 29 de julho de 2021, sendo as aquisições realizadas na Bolsa de
Valores (B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão), a preços de mercado, observando os limites legais e
regulamentares aplicáveis.
(11.4) Instituição financeira intermediária: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. (ex-Brasil Plural CCTVM S/A), estabelecida na Rua Surubim, 373, 1º andar;
São Paulo/SP, CEP 04571-050.
(11.5) Recursos que serão utilizados: serão utilizados os recursos dos saldos das reservas de
capital e de lucros, que totalizam R$11.510.310.661,26 (onze bilhões, quinhentos e dez
milhões, trezentos e dez mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), líquido
dos custos de captação, conforme as Demonstrações Financeiras Intermediárias com data
base em 30 de junho de 2020, excetuando-se as reservas referidas no art. 7º, § 1º, da Instrução
CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015 (“ICVM 567”).

5

CONT. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
29 de julho de 2020

(11.6) Nos termos do art. 5º da ICVM 567, os membros do Conselho de Administração da
Companhia forneceram as informações contidas no Anexo I da presente ata, e autorizaram os
Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários à total efetivação da operação.
(12) Após a apresentação efetuada pela Sr. Alberto Ragazzini, Diretor da área de Auditoria
Interna da Companhia, aprovaram a proposta de alteração do Regimento Interno da Auditoria
Interna da Companhia, conforme a avaliação favorável do CAE, em reunião realizada no dia
28 de julho de 2020.
(13) Aprovaram a alteração da Política de Contratação entre Partes Relacionadas da
Companhia, conforme proposta apresentada e com base na recomendação favorável do CAE
e CCR, registrada na reunião realizada em 24 de junho de 2020.
(14) 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 a repercussão
positiva de agentes externos e internos da Companhia, em razão das ações por ela adotadas
para mitigar os riscos envolvidos, e destacando, ainda, o resultado decorrente da pesquisa
realizada junto aos colaboradores sobre a possibilidade de retorno das atividades para os
escritórios da Companhia. 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), 29 de julho de 2020.
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JAQUES HORN
Secretário da Mesa
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ANEXO I
ANEXO 30-XXXVI DA INSTRUÇÃO CVM 480
1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da
operação:
O Programa de Recompra de Ações tem por objetivo apoiar a remuneração baseada em ações do
Plano de Incentivos de Longo Prazo – LTI ou para eventual cancelamento, sem redução do capital
social.
2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria:
Atualmente, há 808.477.073 (oitocentos e oito milhões, quatrocentos e setenta e sete mil e setenta e
três) ações ordinárias em circulação (free float) e 585.460 (quinhentos e oitenta e cinco mil,
quatrocentos e sessenta) ações mantidas em tesouraria.
3. Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas:
Poderão ser adquiridas até 397.331 (trezentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e uma) ações
ordinárias da Companhia ("Ações"), sem redução do capital social, que correspondem a 0,02% do
total de ações ordinárias da Companhia ou 0,05% do total de ações em circulação. A Diretoria
poderá decidir o melhor momento, dentro do prazo do Programa, para realizar as aquisições das
Ações, podendo realizar uma ou diversas aquisições.
4. Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a companhia
vier a utilizar, se houver:
Não aplicável.
5. Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a
companhia e a contraparte das operações:
Não aplicável.
6. Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores mobiliários,
informar: a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas (alienadas); e
b. se for o caso, as razões que justificam a realização da operação a preços mais de 10%
(dez por cento) superiores, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por cento)

inferiores, no caso de alienação, à média da cotação, ponderada pelo volume, nos 10
(dez) pregões anteriores:
Não aplicável.
7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do controle
acionário ou da estrutura administrativa da sociedade:
Não aplicável.
8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à
companhia, tal como definida pelas regras contábeis que tratam desse assunto, fornecer,
ainda, as informações exigidas pelo art. 8º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro
de 2009:
Não aplicável.
9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso:
Caso ocorra a alienação das ações adquiridas no contexto do programa, a destinação dos recursos será
decidida oportunamente, quando haverá comunicação adequada ao mercado.
10. Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas:
Início a partir da data da deliberação do Conselho de Administração, permanecendo em vigor até 29
de julho de 2021, sendo as aquisições realizadas na Bolsa de Valores (B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão),
a preços de mercado, observando os limites legais e regulamentares aplicáveis.
11. Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver:
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (ex-Brasil Plural CCTVM S/A),
estabelecida na Rua Surubim, 373, 1º andar; São Paulo/SP, CEP 04571-050.
12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art. 7º, § 1º, da
Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015:
Serão utilizados os recursos dos saldos das reservas de capital e de lucros, que totalizam
R$11.510.310.661,26 (onze bilhões, quinhentos e dez milhões, trezentos e dez mil, seiscentos e
sessenta e um reais e vinte e seis centavos), líquido dos custos de captação, conforme as

Demonstrações Financeiras Intermediárias com data base em 30 de junho de 2020, excetuando-se as
reservas referidas no artigo 7º, § 1º, da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015.
13. Especificar as razões pelas quais os membros do Conselho de Administração se sentem
confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das obrigações
assumidas com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos:
Tendo em vista que a recompra visa a atender ao Plano, limitando-se à aquisição de até 397.331
(trezentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e uma) ações que, com a cotação do dia 29 de julho
de 2020, correspondem ao valor de R$5.912.285,28 (cinco milhões, novecentos e doze mil, duzentos
e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), os membros do Conselho de Administração da
Companhia entendem que o Programa de Recompra de Ações não prejudicará o cumprimento das
obrigações assumidas com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos,
uma vez que, conforme as Demonstrações Financeiras Intermediárias com data base 31 de março de
2020, o caixa da Companhia é de R$1.590.927.062,65 (um bilhão, quinhentos e noventa milhões,
novecentos e vinte e sete mil, sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

