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3355/2014-SAE
Tim Participações S.A.
Sr. Rogerio Tostes Lima
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Solicitamos, até 03/11/2014, esclarecimentos sobre o teor da notícia veiculada no jornal Folha de São Paulo, edição de 31/10/2014, sob o
título “Claro, Vivo e Oi fecham acordo para comprar TIM”, bem como outras informações consideradas importantes.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não
atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com
Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários”

TIM PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia") (BM&FBOVESPA: TIMP3; NYSE: TSU), em resposta ao Ofício
da Bovespa 3355/2014-SAE transcrito acima, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a
Companhia consultou seus diretores e acionista controlador indireto, Telecom Italia SpA (TI), sobre o
conteúdo da notícia publicada no jornal "A Folha de São Paulo", sob o título "Claro, Vivo e Oi fecham um
acordo para comprar a TIM". A Companhia informa que ambos os Diretores e TI: (i) não tem qualquer
conhecimento e não estão tomando parte em qualquer discussão que visa uma possível venda da
Companhia; e (ii) também não têm conhecimento do possível conteúdo de discussões entre os acionistas
da Claro, Vivo e Oi sobre alternativas de consolidação. Tal informação é consistente com a comunicação
anteriormente divulgado pela Companhia em Fato Relevante em 27 de agosto de 2014 e em um
Comunicado ao Mercado em 08 de outubro de 2014 e no Comunicado ao Mercado de 30 de outubro.
Adicionalmente, a Companhia reitera seu compromisso de fornecer tempestivamente informações
adequadas aos seus acionistas e ao mercado sempre que houver qualquer fato material.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2014.

TIM Participações S.A.
Rogerio Tostes
Diretor de Relações com Investidores
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