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 04 DE MARÇO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: 04 de março de 2013, às 10h00m, 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. Manoel Horacio Francisco da Silva, Adhemar
Gabriel Bahadian, Andrea Mangoni, Mailson Ferreira da Nóbrega, Oscar Cicchetti e Stefano
de Angelis, seja presencial ou por meio de áudio conferência, conforme faculdade prevista no
parágrafo 2º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada do Sr.
Gabriele Galateri di Genola e Suniglia. Participaram, ainda, da presente reunião os Srs.
Alberto Emmanuel Whitaker, Presidente do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria, Rodrigo
Modesto de Abreu, Diretor Presidente, Claudio Zezza, Chief Financial Officer, Mario
Girasole, Regulatory and Institutional Affairs Officer, Paolo Stoppaccioli, Diretor de Recursos
Humanos, e Jaques Horn, Diretor Jurídico e Secretário.
MESA: Sr. Manoel Horacio Francisco da Silva – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.
ORDEM DO DIA: (1) Reportar sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle
Interno e da Governança Corporativa; (2) Reportar sobre as atividades desenvolvidas pelo
Comitê de Remuneração; (3) Deliberar sobre a proposta de remuneração dos administradores
referente ao exercício de 2013; (4) Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da
Companhia; (5) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do
exercício de 2012 e de distribuição de dividendos da Companhia; (6) Deliberar sobre a
proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (Cooperation and Support
Agreement), a ser celebrada entre Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a TIM Celular S.A. e
Intelig Telecomunicações Ltda., de outro lado, com a interveniência da Companhia; (7)
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Deliberar acerca da proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal/Comitê
Auditoria com a finalidade de modificar a área interna da Companhia responsável pela gestão
do “Canal de Denúncias”; (8) Deliberar acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Companhia; (9) Deliberar sobre a forma de apresentação das
Demonstrações Financeiras da TIM Celular S.A.; (10) Deliberar acerca da alteração da
Diretoria da Intelig Telecomunicações Ltda.; (11) Deliberar acerca da alteração do Contrato
Social da Intelig Telecomunicações Ltda.; (12) Deliberar acerca do projeto de Ran Sharing
LTE; e (13) Outros assuntos de interesse geral da Companhia.
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) O Conselho tomou conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle
Interno e da Governança Corporativa, na reunião realizada no dia 22 de fevereiro de 2013,
ocasião em que foi apresentado o relatório de Risk Management da Companhia do ano de
2012;
(2) O Conselho tomou conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de
Remuneração, na reunião realizada em 22 de fevereiro de 2013, ocasião em que se discutiu e
opinou favoravelmente à proposta de remuneração dos Administradores e membros do
Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício de 2013;
(3) Aprovou a submissão à Assembleia Geral da proposta de remuneração dos
Administradores e membros do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria da Companhia para o
exercício de 2013, nos termos do material apresentado ao Comitê de Remuneração e
arquivado na sede na Companhia;
(4) Aprovou a submissão à Assembleia Geral, com base no parecer favorável do Conselho
Fiscal/Comitê de Auditoria, da proposta de orçamento de capital da Companhia e de suas
subsidiárias para o exercício social de 2013, nos termos do material apresentado e arquivado
na sede na Companhia;
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(5) Aprovou a submissão à Assembleia Geral, com base no parecer favorável do Conselho
Fiscal/Comitê de Auditoria, da proposta da Administração de destinação do resultado do
exercício de 2012 e de distribuição de dividendos da Companhia, conforme o material
apresentado e arquivado na sede na Companhia;
(6) Aprovou a submissão à Assembleia Geral, com base na avaliação favorável do Conselho
Fiscal/Comitê de Auditoria e nas informações e esclarecimentos fornecidos, da proposta da
Diretoria de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (“Cooperation and Support
Agrement – CSA”), a ser celebrado entre a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a TIM Celular
S.A. (“TCEL”) e a Intelig Telecomunicações Ltda. (“Intelig”), de outro lado, com a
interveniência da Companhia, nos termos do material apresentado e arquivado na sede na
Companhia;
(7) Aprovou à submissão à Assembleia Geral da proposta de alteração do Regimento Interno
do Conselho Fiscal/Comitê Auditoria, após a avalição positiva do próprio Conselho
Fiscal/Comitê de Auditoria, nos termos do material apresentado e arquivado na sede da
Companhia;
(8) Aprovou a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a
ser realizada em 11 de abril de 2013, a fim de deliberar sobre a seguinte proposta de Ordem
do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Deliberar sobre o relatório da administração e
das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2012; (ii) Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia;
(iii) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício de
2012 e de distribuição de dividendos da Companhia; (iv) Deliberar sobre a eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) Deliberar sobre a composição do
Conselho Fiscal da Companhia e eleger seus membros efetivos e suplentes; e (vi) 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: (i) 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 (ii) Deliberar acerca da alteração do Regimento Interno do Conselho
Fiscal/Comitê de Auditoria da Companhia;
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(9) Aprovou a forma proposta para a apresentação das Demonstrações Financeiras da TCEL,
que estará dispensada de apresentar em sua demonstração financeira o consolidado, conforme
o material apresentado e arquivado na sede da Companhia;
(10) Indicou, na forma do inciso XXIII do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, a nova
composição da Diretoria da Intelig, que passará a ser composta pela Sra. Luciana Galuzzi,
como Diretora Presidente e pelos Srs. Paolo Stoppaccioli e Lorenzo Federico Zanotti Lindner,
como Diretores. Este tema deverá ser levado a deliberação no órgão societário competente da
Intelig, ficando desde já os membros da Diretoria da Companhia e da TCEL autorizados a
praticarem todos os atos necessários para a consecução desta deliberação;
(11) Aprovou a proposta de alteração do Contrato Social da Intelig, nos termos do material
apresentado e arquivado na sede da Companhia, com o objetivo de modificar a representação
ativa da Intelig, de forma a alinhar com as regras das demais sociedades TIM. Este tema
deverá ser levado a deliberação no órgão societário competente da Intelig, ficando desde já os
membros da Diretoria da Companhia e da TCEL autorizados a praticarem todos os atos
necessários para a consecução desta deliberação;
(12) O Conselho tomou conhecimento do projeto de compartilhamento de rede envolvendo a
TCEL e a TNL PCS S/A (“OI”), denominado de Projeto Ran Sharing LTE. Foram
apresentados os aspectos gerais do Projeto, tudo em conformidade com o material que fica
arquivado na sede da Companhia. Com base na apresentação efetuada e nos esclarecimentos
fornecidos, os Conselheiros aprovaram todos os próximos passos do Projeto, incluindo, a
celebração de contrato com a OI, com condições específicas que garantam: (i) a realização de
investimentos isolados por operadora; (ii) a criação de mecanismo para a gestão do contrato,
bem como para a solução de conflitos entre as operadoras; e, (iii) a máxima flexibilidade,
tecnicamente possível, para a gestão do contrato, bem como para o término da referida
contratação. Os membros da Diretoria e/ou os procuradores da TCEL ficam, desde já,
autorizados a praticar os atos necessários para o cumprimento da presente deliberação, sendo
ratificados todos os atos praticados até a presente data; e
(13) Nenhum outro assunto foi deliberado pelos Srs. Conselheiros.
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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. Manoel Horacio
Francisco da Silva, Adhemar Gabriel Bahadian, Andrea Mangoni, Mailson Ferreira da
Nóbrega, Oscar Cicchetti e Stefano de Angelis.
Certifico que a presente Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro (RJ), 04 de março de 2013.
JAQUES HORN
Diretor Jurídico e Secretário
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