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 SETEMBRO DE 2014
DATA, HORA E LOCAL: 29 de setembro de 2014, às 13h30m, 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. Adhemar Gabriel Bahadian, Alberto Emmanuel Carvalho
Whitaker, Franco Bertone, Manoel Horacio Francisco da Silva, Oscar Cicchetti e Rodrigo Modesto
de Abreu, seja presencialmente ou por meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no
parágrafo 2º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausências justificadas da Sra.
Francesca Petralia e dos Srs. Mario Di Mauro e Piergiorgio Peluso. O Sr. Jaques Horn participou
da reunião, na qualidade de Diretor Jurídico e Secretário do Conselho.
MESA: Sr. Franco Bertone – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.
ORDEM DO DIA: (1) Tomar conhecimento das atividades desenvolvidas e recomendações do
Comitê de Remuneração; (2) Deliberar acerca das condições para o exercício do 2º Vesting (20122014) da 2ª Outorga do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia; (3) Deliberar sobre a
proposta da Primeira Outorga do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia (ano
2014); e (4) Deliberar sobre contrato relacionado ao Projeto LT Ran Sharing 2014.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria constante 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) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração, durante
a reunião realizada em 24 de setembro de 2014, conforme relatório apresentado pelo Sr. Manoel
Horacio Francisco da Silva, Presidente do Comitê de Remuneração, que fica arquivado na sede da
Companhia;
(2) (2.1) Tomar conhecimento do resultado do 2º Vesting (2012-2014) da 2ª Outorga do Plano de
Incentivo de Longo Prazo da Companhia; (2.2) aprovar a adoção da janela de exercício no período
proposto de 29 de setembro de 2014 a 5 de outubro de 2014; e (2.3) aprovar a adoção de prazo de
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08 (oito) dias úteis para a liquidação financeira da compra das ações objeto das opções, contados a
partir da data de disponibilização das ações aos beneficiários. Tudo conforme o recomendado pelo
Comitê de Remuneração da Companhia e apresentado pelo Sr. Flávio Morelli, Diretor de People
Value, em consonância com o material que fica arquivado na sede da Companhia;
(3) Aprovar a proposta da Primeira Outorga do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo da
Companhia (ano 2014), conforme o recomendado pelo Comitê de Remuneração da Companhia e
apresentado pelo Sr. Flávio Morelli, Diretor de People Value, nos termos do material que fica
arquivado na sede da Companhia; e
(4) Aprovar a celebração do aditivo ao contrato do projeto de LT Ran Sharing para 2015,
celebrado entre a TIM Celular S.A. (“TCEL”), a TNL PCS S/A (“OI”), 14 Brasil Telecom S.A.
(“BrT”) e Telemar Norte Leste S/A (“TELEMAR”) para a inclusão de cidades adicionais
contempladas pelo referido projeto para o ano de 2015, tudo conforme a apresentação efetuada
pelo Sr. Janilson Bezerra da Silva Junior, representante da área de Network, e o material fornecido
e arquivado na sede 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 presentes, Srs. Adhemar Gabriel Bahadian, Alberto
Emmanuel Carvalho Whitaker, Franco Bertone, Manoel Horacio Francisco da Silva, Oscar
Cicchetti e Rodrigo Modesto de Abreu.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro (RJ), 29 de setembro de 2014.
JAQUES HORN
Secretário
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