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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: 29 de novembro de 2017, às 10h00, na sede da TIM Participações S.A.
(“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima
mencionados, com a presença dos Srs. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Enrico Barsotti, Enrico
Zampone, Herculano Aníbal Alves, Manoel Horacio Francisco da Silva, Mario Cesar Pereira de Araujo,
Nicoletta Montella, Sabrina Valenza e Stefano De Angelis, presencialmente ou por meio de
videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 25 do Estatuto Social da
Companhia. Participou, ainda, desta reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor Jurídico e Secretário. Registra-se
que o Sr. Mario Di Mauro participou da reunião a partir do item (3) da Ordem do Dia, após sua eleição.
MESA: Sr. Mario Cesar Pereira de Araujo – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.
ORDEM DO DIA: (1) Deliberar sobre a composição do Conselho de Administração; (2) Deliberar sobre a
composição do Comitê de Remuneração; (3) Tomar conhecimento sobre as atividades do Comitê de
Auditoria Estatutário; (4) Tomar conhecimento sobre as atividades do Comitê de Controle e Riscos; e (5)
Deliberar sobre a celebração de contrato(s) para fornecimento de bens e/ou serviços entre, de um lado,
as sociedades controladas da Companhia, TIM Celular S.A. (“TCEL”) e/ou TIM S.A., e partes relacionadas,
de outro lado.
DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros,
por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas
deliberações da seguinte forma:
(1) Deliberaram, por unanimidade, eleger o Sr. Mario Di Mauro, italiano, casado, bacharel em economia,
portador do passaporte italiano nº AA2248135, válido até 26/06/2018, domiciliado na Corso d’Italia, 41 –
00198, Cidade de Roma, Itália, para exercer o cargo de membro deste Conselho de Administração, por

CONT. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
29 de novembro 2017

cooptação a ser ratificada pela próxima Assembleia Geral da Companhia, nos termos do disposto no
artigo 150 da Lei nº 6.404/1976. Assim, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a
seguinte composição: Srs. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Enrico Barsotti, Enrico Zampone,
Herculano Aníbal Alves, Manoel Horacio Francisco da Silva, Mario Di Mauro, Mario Cesar Pereira de
Araujo, Nicoletta Montella, Sabrina Valenza e Stefano De Angelis, todos com mandato até a Assembleia
Geral Ordinária da Companhia do ano de 2019. O Conselheiro eleito neste ato declara, sob as penas da
lei, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade
mercantil, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976. O termo de posse, a declaração exigida pela
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367/2002, os termos previstos nos artigos 18 e 19 do
Estatuto Social e demais documentos, devidamente assinados, foram apresentados ao Conselho.
(2) O Conselho indicou e elegeu, para compor o Comitê de Remuneração (“CR”), o Sr. Mario Di Mauro. O
Conselheiro ora eleito terá mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a se realizar
no ano de 2019.
(3) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”),
na reunião realizada no dia 28 de novembro de 2017, conforme relatado pelo Sr. Alberto Emmanuel
Carvalho Whitaker, Coordenador do CAE.
(4) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos (“CCR”), na
reunião realizada no dia 28 de novembro de 2017, conforme relatado pelo Sr. Herculano Aníbal Alves,
Presidente do CCR.
(5.1) Aprovaram as contratações para o fornecimento de serviços entre a TCEL e a Telecom Italia Sparkle
S.p.A., todos com base na opinião favorável do CAE, em reunião realizada em 28 de novembro de 2017, e
conforme o material apresentado, que fica arquivado na sede da Companhia.
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(5.2) Aprovaram a contratação para o fornecimento de serviços entre a TIM S.A. e a Telecom Italia
Sparkle S.p.A., com base na opinião favorável do CAE, em reunião realizada em 28 de novembro de 2017,
e conforme o material apresentado, que fica arquivado na sede da Companhia.
(5.3) Aprovaram a contratação para o fornecimento de serviços entre a TCEL e a Zmais Agência de
Publicidade Ltda., com base na opinião favorável do CAE, em reunião realizada em 28 de novembro de
2017, e conforme o material apresentado, que fica arquivado na sede da Companhia.
A Diretoria da Companhia fica desde já autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação das
deliberações ora aprovadas.
ESCLARECIMENTOS E 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: Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker,
Enrico Barsotti, Enrico Zampone, Herculano Aníbal Alves, Manoel Horacio Francisco da Silva, Mario Cesar
Pereira de Araujo, Mario Di Mauro, Nicoletta Montella, Sabrina Valenza e Stefano De Angelis
Certifico que a presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro (RJ), 29 de novembro de 2017.

JAQUES HORN
Secretário
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