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 03 DE MAIO DE 2010
DATA, HORA E LOCAL: 03 de maio de 2010, às 11h00m, na sala de Reunião do Conselho de Administração
da sede da TIM Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 1, 6º
andar, Barra da Tijuca, 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 Horácio Francisco da Silva, Luca Luciani, Maílson Ferreira da Nóbrega,
Adhemar Gabriel Bahadian e Andrea Sandro Calabi e, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 29
do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Gabriele Galateri di Genola e Suniglia, Marco Patuano, Andrea
Mangoni e Stefano de Angelis participaram da reunião por meio de áudio-conferência. Participaram ainda da
presente reunião os Srs. Miguel Roberto Gherrize, Presidente do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria, Claudio
Zezza, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Antonino Ruggiero, Diretor de Wholesale, José
Maurício Bacellar, Diretor de Relações com a Imprensa e Sustentabilidade, Mario Girasole, Diretor de Assuntos
Regulatórios, e Alessandra Catanante, Secretária Geral e do Conselho de Administração, assim como o
representante dos auditores independentes da Companhia, PricewaterhouseCoopers (“PwC”).
MESA: Sr. Manoel Horácio Francisco da Silva – Presidente; e Sra. Alessandra Catanante – Secretária.
ORDEM DO DIA: (1) Deliberar sobre o Relatório das Informações Trimestrais (“ITR”) da Companhia
levantadas em 31 de março de 2010; (2) Acompanhar o plano de relançamento da Intelig; (3) Acompanhar o
orçamento do período; (4) Deliberar sobre a distribuição, entre os conselheiros de administração, da verba de
remuneração aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 27 de abril
de 2010; (5) Deliberar sobre a proposta de reformulação da composição da Diretoria da Companhia; (6)
Conhecer o andamento e deliberar acerca dos Projetos Sociais da Companhia; (7) Revisar o Código de Ética da
Companhia; (8) Deliberar sobre a inclusão do tema Sustentabilidade no âmbito do Comitê de Controle Interno e
da Governança Corporativa; e (9) Outros assuntos relacionados aos demais temas da agenda ou mesmo de
interesse geral da Companhia.
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DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, bem como do material
relacionado, que fica arquivado na sede da Companhia, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade: (1)
aprovar, com base nas informações fornecidas pela Companhia, pelo Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria e
pelos auditores independentes, o relatório das Informações Trimestrais (“ITR”) da Companhia levantadas em 31
de março de 2010, que foram objeto de revisão limitada pelos auditores independentes, PwC; (2) tomar
conhecimento acerca do andamento do plano de relançamento da Intelig, após apresentação realizada pelos Srs.
Luca Luciani e Antonino Ruggiero, tendo se declarado satisfeitos a respeito do referido plano; (3) tomar
conhecimento acerca do orçamento realizado no período, após apresentação realizada pelos Srs. Luca Luciani e
Claudio Zezza; (4) aprovar a distribuição, entre os conselheiros de administração, da verba de remuneração
aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada no dia 27 de abril de 2010,
para o Conselho de Administração, na forma do instrumento arquivado na sede da Companhia, ficando
consignado que os Srs. Gabriele Galateri di Genola e Suniglia, Luca Luciani, Marco Patuano, Andrea Mangoni e
Stefano de Angelis renunciam expressamente às suas verbas de remuneração; (5) aprovar a proposta de
composição da Diretoria da Companhia, que passa a ser composta pelos seguintes cargos: Diretor Presidente,
Chief Financial Officer, Corporative Support Officer, Purchasing & Supply Chain Officer, Chief Commercial
Officer e Chief Marketing Officer. Faz-se relevante ressaltar na presente reformulação, o que segue: (i) o cargo de
Chief Financial Officer é a nova nomenclatura para o cargo de Diretor Financeiro e cumulará a função de Diretor
de Relações com Investidores; (ii) o cargo de Corporative Support Officer engloba as funções da Diretoria de
Recursos Humanos e da Diretoria Jurídica; (iii) o cargo de Purchasing & Supply Chain Officer é a nova
nomenclatura para o cargo de Diretor de Suprimentos; e (iv) a criação dos cargos de Chief Commercial Officer e
Chief Marketing Officer. Em razão da reformulação acima mencionada, decidiu-se eleger, para compor a
Diretoria da Companhia: (a) como Diretor Presidente, o Sr. Luca Luciani, italiano, casado, bacharel em ciências
econômicas, portador da carteira de identidade RNE nº V580529-W, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 059.837.507-47, domiciliado na Avenida das Américas, nº 3.434,
bloco 1, 6º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (b) como Chief Financial Officer, o Sr.
Claudio Zezza, italiano, casado, bacharel em ciências econômicas, portador do passaporte italiano nº E021021,
válido até 16 de março de 2015, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.808.147-73, domiciliado na Avenida das
Américas, nº 3.434, bloco 1, 6º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (c) como
Corporative Support Officer, o Sr. Beniamino Bimonte, italiano, separado, bacharel em ciências econômicas,
portador do passaporte italiano nº E599563, válido até 21 de julho de 2015, inscrito no CPF/MF sob o nº
060.808.027-67, domiciliado na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 1, 2º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro; (d) como Purchasing & Supply Chain Officer, o Sr. Daniel Junqueira Pinto
Hermeto, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 23.804.412-9, inscrito
no CPF/MF sob o nº 004.078.756-70, domiciliado na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 6, 7º andar, Barra
da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (e) como Chief Commercial Officer, o Sr. Lorenzo Federico
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Zanotti Lindner, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências econômicas, portador da carteira de identidade nº
09.631.430-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.275.667-31, domiciliado na Avenida das Américas, nº 3.434,
bloco 1, 6º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e (f) como Chief Marketing Officer, o
Sr. Rogerio Takayanagi, brasileiro, casado, engenheiro, portador de carteira de identidade nº 38.443.688-2,
inscrito no CPF/MF sob o nº 645.463.651-87, domiciliado na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 1, 4º andar,
Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. O mandato dos Diretores acima mencionados estender-seá até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária da
Companhia a se realizar no ano de 2012. Tendo em vista a nova composição da Diretoria, com a criação de
novos cargos, decidiu-se ainda ratificar os limites de autoridade dos Diretores da Companhia, na forma do
parágrafo 1º do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos: conforme o previsto no
Estatuto Social da Companhia, o Diretor Presidente da Companhia terá plenos poderes para, agindo
isoladamente, praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento em nome da Companhia,
observadas as limitações estabelecidas na lei e no Estatuto Social da Companhia. Os demais Diretores da
Companhia, dentro de suas respectivas áreas de atuação e sempre observado o disposto no Estatuto Social da
Companhia, terão poderes para, agindo isoladamente, praticar atos e assinar documentos em nome da
Companhia, observados os seguintes limites de autoridade: (a) Chief Financial Officer: (i) para operações
financeiras e de tesouraria, inclusive tomada e concessão de empréstimos, autorização e realização de
pagamentos, transferências, aplicações e resgates de recursos, cessão e desconto de títulos, até a quantia máxima
de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de Reais) por operação ou série de operações relacionadas; e (ii) para as
demais operações, até a quantia máxima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de Reais) por operação ou série de
operações relacionadas; (b) Corporative Support Officer, Purchasing & Supply Chain Officer, Chief Commercial
Officer e Chief Marketing Officer: até a quantia máxima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de Reais) por
operação ou série de operações relacionadas. Os Diretores da Companhia terão poderes para outorgar
procurações em nome da Companhia até os respectivos limites de autoridade acima estabelecidos, observado o
Estatuto Social da Companhia; (6) tomar conhecimento acerca do andamento do Projeto Social da Companhia
referente ao Espaço TIM UFMG do Conhecimento e ratificar a doação pela Controlada TIM Celular S.A., no
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais), para sua manutenção no exercício de 2010; (7) aprovar a revisão
do Código de Ética da Companhia, nos termos do material apresentado aos Srs. Conselheiros e que fica
arquivado na sede da Companhia; (8) aprovar a inclusão do tema Sustentabilidade no âmbito do Comitê de
Controle Interno e da Governança Corporativa, passando então o referido Comitê Especializado a ter como
atribuição também o acompanhamento e a orientação geral da política de Sustentabilidade da Companhia,
visando à concretização do compromisso com o desenvolvimento sustentável; e (9) tomar conhecimento acerca
da assinatura, pela TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“TIM Brasil”), na qualidade de Parte Interveniente,
de Termo de Compromisso de Desempenho perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE,
datado de 28 de abril de 2010, como condição de aprovação da operação Telco, Termo este que foi também
firmado, na qualidade de Compromissárias, pelas sociedades Telefónica S.A., Assicurazioni Generali S.p.A.,
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Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., e tem por objeto manter separadas e
independentes as atividades dos Grupos Telefónica e Telecom Italia no mercado brasileiro de telecomunicações e
preservar e incentivar as condições de concorrência no segmento, recomendando ao Diretor Presidente a adoção
das medidas apropriadas para o cumprimento das obrigações assumidas pela TIM Brasil em seu nome e no das
empresas do Grupo Telecom Italia, através do referido Termo.
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. Conselheiros: Srs. Manoel Horácio Francisco da Silva, Gabriele Galateri di Genola e Suniglia,
Luca Luciani, Marco Patuano, Andrea Mangoni, Stefano de Angelis, Maílson Ferreira da Nóbrega, Adhemar
Gabriel Bahadian e Andrea Sandro Calabi.
Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.
Rio de Janeiro (RJ), 03 de maio de 2010.

ALESSANDRA CATANANTE
Secretária Geral e do Conselho de Administração
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