TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21
NIRE 33.300.276.963
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da TIM Participações S.A. (“Companhia”), na forma
prevista no artigo 124 da Lei 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, a realizar-se no dia 11 de abril de 2013, às 11h00m, na sua sede social,
situada na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 1, 6º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:
(1) Deliberar sobre o relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia,
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012; (2) Deliberar sobre a proposta de
orçamento de capital da Companhia; (3) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação
do resultado do exercício de 2012 e de distribuição de dividendos da Companhia; (4) Deliberar sobre
a composição do Conselho de Administração da Companhia e eleger seus membros efetivos; (5)
Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal da Companhia e eleger seus membros efetivos e
suplentes; e (6) Deliberar sobre a proposta de remuneração dos Administradores e dos membros do
Conselho Fiscal da Companhia, para o exercício de 2013.

Em Assembleia Geral Extraordinária:
(1) Deliberar sobre a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (Cooperation
and Support Agreement), a ser celebrado entre a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a TIM Celular
S.A. e a Intelig Telecomunicações Ltda., de outro lado, com a interveniência da Companhia; e (2)
Deliberar acerca da alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria da
Companhia.

Instruções Gerais:
1.

Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas
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na Assembleia Geral se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como nos
endereços eletrônicos www.tim.com.br/ri, www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br.
2.

O acionista interessado em exercer o seu direito de voto nesta assembleia poderá fazê-lo

através do site www.tim.com.br/ri.
3.

Em atendimento ao artigo 4º da Instrução CVM 481/09 e para os efeitos da Instrução CVM nº

165/91, com a redação alterada pela Instrução CVM nº 282/98, informamos que é de 5% (cinco por
cento) o percentual mínimo de participação no capital votante, para requerer a adoção do processo de
voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração, observado o prazo legal de
48 horas de antecedência da realização da Assembleia para o exercício de tal faculdade, nos termos
do parágrafo primeiro, do artigo 141, da Lei 6.404/76.
4.

Os acionistas ou seus representantes habilitados deverão observar, para participação na

Assembleia Geral ora convocada, o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/1976 e no parágrafo único do
artigo 12 do Estatuto Social. Dessa forma, os acionistas a serem representados na Assembleia Geral
deverão depositar na sede da Companhia a respectiva documentação comprobatória da sua
representação, incluindo o instrumento de mandato e/ou os atos constitutivos e societários referentes
à nomeação, conforme o caso, e o documento de identificação do representante, em até 02 (dois) dias
úteis antes da realização da Assembleia Geral. No mesmo prazo, os detentores de ações escriturais ou
em custódia deverão depositar cópias do documento de identidade e do respectivo extrato de ações
emitido pelo menos 05 (cinco) dias úteis antes da Assembleia Geral. Os documentos aqui
mencionados deverão ser endereçados da seguinte forma: TIM Participações S.A., Diretoria de
Relações com Investidores, Sr. Rogério Tostes Lima, Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 1, 6º
andar, CEP: 22.640-102, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro (RJ), 11 de março de 2013.

Manoel Horácio Francisco da Silva
Presidente do Conselho de Administração
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