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NIRE 33.300.276.963

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 5 de maio 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, Agostino
Nuzzolo, 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. Carlo Filangieri.
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) Tomar conhecimento sobre o Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”)
relativo ao 1º trimestre de 2020, encerrado em 31 de março de 2020; (4) Deliberar sobre a
definição do Risk Appetite da Companhia e tomar conhecimento sobre os Risk Indicators da
Companhia; (5) Apresentação sobre atividades da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); (6)
Deliberar sobre a celebração de contrato para fornecimento de serviços entre a sociedade
controlada da Companhia, TIM S.A., e a Telecom Italia Sparkle S.p.A., e (7) 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:
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(1) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria
Estatutário (“CAE”), nas reuniões realizadas nos dias 28 de abril, e 4 e 5 de maio, conforme
relatado pelo Sr. Gesner José de Oliveira Filho, Coordenador do CAE.
(2) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos
(“CCR”), na reunião realizada no dia 4 de maio de 2020, conforme relatado pelo Sr. Herculano
Aníbal Alves, Presidente do CCR.
(3) Tomaram conhecimento do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia,
relativo ao 1º trimestre de 2020, encerrado em 31 de março 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.
(4) Aprovaram a definição de patamar de propensão a riscos (Risk Appetite) da Companhia,
no âmbito do programa de Risk Management para o ano de 2020, conforme o material
apresentado pelos Srs. Adrian Calaza, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com
Investidores da Companhia, e Gustavo Brantes, representante da área de Risk Management,
e com base nas avaliações favoráveis do CAE e do CCR, registradas em reuniões realizadas em
4 de maio de 2020, e tomaram conhecimento dos resultados de 2019 dos indicadores de
tolerância ao risco (Risk Tolerance Indicators).
(5) 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 2021.
(6) Aprovaram os termos e condições para contratação de fornecimento de serviços entre a
sociedade controlada da Companhia, TIM S.A., de um lado, e a Telecom Italia Sparkle S.p.A.,
de outro lado, com base na opinião favorável do CAE, em reunião realizada em 4 de maio de
2020.
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(7) Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento acerca das diversas medidas de
prevenção adotadas pela administração da Companhia, face ao avanço e aos desdobramentos
relacionados ao Covid-19. Tais medidas têm como objetivo principal a proteção da saúde de
seus colaboradores, clientes, fornecedores e da comunidade de forma geral, bem como a
preservação e a continuidade dos negócios da Companhia. As medidas estão em linha com o
rigoroso controle recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelas
autoridades Brasileiras e Internacionais. 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), 5 de maio de 2020.

JAQUES HORN
Secretário da Mesa
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