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 05 DE AGOSTO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: 05 de agosto de 2014, às 14h30m, 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, Francesca Petralia, Franco Bertone, Manoel Horacio
Francisco da Silva, Mario Di Mauro, 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. Ausência justificada do Sr.
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) Deliberar acerca do aumento do capital social relacionado ao
Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia; (2) Tomar conhecimento da evolução

do processo de avaliação dos ativos (torres) das subsidiárias da Companhia e deliberar
acerca das propostas apresentadas; (3) Deliberar acerca da Política de Gestão de Riscos
Corporativos (Documento Normativo PL_FC_HQ.371); (4) Deliberar acerca da
participação da Companhia no Leilão da Rede 4G, frequência 700Mhz; (5) Deliberar
acerca da proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê de Controle e Riscos
(CCR); (6) Deliberar sobre o Modelo Organizacional para os fins da Lei Anticorrupção
(Lei no. 12.846/2013); e (7) Tomar conhecimento do trabalho de coordenação com a
Telecom Itália para a aquisição de bens e serviços.

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) Os membros do Conselho de Administração resolveram adiar a análise deste item da
Ordem do Dia e o mesmo será avaliado posteriormente.

(2) Tomar conhecimento da evolução do processo de avaliação dos ativos (torres) das
subsidiárias da Companhia, e autorizar a Diretoria da Companhia, e de suas subsidiárias,
a iniciar as negociações, apresentar os resultados das mesmas tão logo concluídas e
praticar todos os atos necessários à conclusão das próximas etapas deste processo,
conforme descrito no material que fica arquivado na sede da Companhia;

(3) Aprovar a Política de Gestão de Riscos Corporativos (Documento Normativo
PL_FC_HQ.371), conforme material apresentado, que fica arquivado na sede da

Companhia;

(4) Tomar conhecimento das condições gerais para o leilão da Licitação da frequência
700Mhz

(“Leilão

4G,

700Mhz”),

promovido

pela

Agência

Nacional

de

Telecomunicações – ANATEL, conforme material que fica arquivado na sede da
Companhia;

(5) Aprovar a proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê de Controle e
Riscos (CCR), após sua revisão pelo CCR, na forma do documento apresentado e
entregue aos Srs. Conselheiros, que fica arquivado na sede da Companhia;

(6) Aprovar o Modelo Organizacional para os fins da Lei Anticorrupção (Lei no.
12.846/2013), conforme recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia
(CAE) e do CCR, em sua reunião conjunta realizada em 30 de julho de 2014, bem como
na forma do material apresentado e arquivado na sede da Companhia; e

(7) Tomar conhecimento do trabalho de coordenação com a Telecom Itália para a
aquisição de bens, conforme o material apresentado, que fica 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, Francesca Petralia, Franco

Bertone, Manoel Horacio Francisco da Silva, Mario Di Mauro, Oscar Cicchetti e Rodrigo
Modesto de Abreu.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro (RJ), 05 de agosto de 2014.

JAQUES HORN
Secretário

