Quarta-feira, 13/04/2022

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 22 DE MARÇO DE 2022. DATA, HORA E LOCAL: 22 de março de
2022, às 15h00. Devido à importância e urgência do assunto constante da
Ordem do Dia, a reunião foi realizada de forma virtual, conforme previsto
no parágrafo único do Artigo 17 do Estatuto Social da TIM Brasil Serviços e
Participações S.A. (“Companhia”). PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de
Administração da Companhia com a presença dos Srs. Alberto Mario Griselli,
Biagio Murciano, Lorenzo Canu, e da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. Participou,
ainda, da presente reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário.
MESA: Sr. Alberto Mario Griselli – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta de pagamento de juros sobre o
capital próprio (“JSCP”) 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 a matéria constante 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: Aprovaram com fundamento no Artigo
27 do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de R$118.000.000,00
(cento e dezoito milhões de reais), a título de Juros sobre Capital Próprio
(“JSCP”), aos acionistas da Companhia. O pagamento ocorrerá até o dia
27 de abril de 2022, sem a aplicação de qualquer índice de atualização
monetária e serão retidos 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na
Fonte, por ocasião do crédito de JSCP, sujeito ainda à variação decorrente
de eventuais mudanças no valor de JSCP por ação, a ser distribuído pela
sociedade controlada pela Companhia, TIM S.A. 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. Certifico que a presente ata é
cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ),
22demarçode2022. JAQUES HORN -SecretáriodaMesa.Jucerjanº4824178,
em 29/03/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral
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