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 26 DE ABRIL DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: 26 de abril de 2012, às 9h00m, 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, Gabriele
Galateri di Genola e Suniglia, Luca Luciani, Stefano de Angelis, Andrea Mangoni, Oscar
Cicchetti, Maílson Ferreira da Nóbrega, Adhemar Gabriel Bahadian e Carmelo Furci, seja
presencialmente ou por meio de áudio-conferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º
do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Participaram, ainda, da presente reunião o
Presidente do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria da Companhia, Sr. Alberto Emmanuel
Carvalho Whitaker, os Srs. Claudio Zezza, Chief Financial Officer, Daniel Junqueira Pinto
Hermeto, Purchasing & Supply Chain Officer, Lorenzo Federico Zanotti Lindner, Chief
Operations Officer, Antonino Ruggiero, Wholesale Officer, José Maurício Bacellar, Diretor de
Comunicação e Sustentabilidade, Paolo Stoppaccioli, Diretor de Recursos Humanos, e Jaques
Horn, Diretor Jurídico e Secretário, além do Sr. Rogério Takayanagi, Diretor da TIM Fiber, do
representante da PricewaterhouseCoopers (“PwC”), auditores independentes da Companhia, Sr.
Sergio Zamora, e do representante da Deloitte , Sr. José Paulo Rocha.

MESA: Sr. Manoel Horacio Francisco da Silva – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.

ORDEM DO DIA: (1) Comunicados de interesse do Conselho acerca das atividades
desenvolvidas pelo Comitê de Controle Interno e da Governança Corporativa e pelo Comitê de
Remuneração; (2) Deliberar sobre a distribuição da verba de remuneração aprovada na
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Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 11 de abril de 2012;
(3) Deliberar acerca do relatório das Informações Trimestrais (“ITRs”) do primeiro trimestre de
2012; (4) Deliberar acerca do aumento de capital na Intelig Telecomunicações Ltda.; (5) Tomar
conhecimento do leilão do 4G; (6) Tomar conhecimento do andamento das negociações que
envolvem a conversão do contrato de locação, hoje vigente, do imóvel onde está instalado o Polo
Industrial de Santo André, em um contrato de direito de uso de superfície; e (7) Outros assuntos
relacionados aos demais temas da agenda ou mesmo de interesse geral da Companhia.

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 dos presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos: (1)
Tomar conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle Interno e da
Governança Corporativa, na reunião realizada no dia 21 de março de 2012. A reunião do Comitê
de Remuneração, inicialmente agendada para acontecer nesta data, será realizada em data futura,
a ser definida pelos membros do referido Comitê; (2) Aprovar a distribuição, entre os
Conselheiros, da verba de remuneração do Conselho de Administração, aprovada na Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada no dia 11 de abril de 2012, de acordo
com o material arquivado na sede da Companhia. Fica consignado que os Srs. Luca Luciani,
Andrea Mangoni, Stefano de Angelis e Oscar Chiccetti renunciaram expressamente à sua verba
de remuneração; (3) Aprovar, com base nas informações fornecidas pela Companhia, pelo
Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria e pelos auditores independentes, o relatório das ITRs da
Companhia, levantadas em 31 de março de 2012, que foi objeto de revisão limitada pelos
auditores independentes, PwC. Os Conselheiros manifestaram sua satisfação e parabenizaram a
Diretoria pelos resultados alcançados pela Companhia neste trimestre; (4) Autorizar a
participação da Companhia no aumento de capital da Intelig Telecomunicações Ltda. (“Intelig”),
mediante a subscrição e a integralização, em moeda corrente nacional, de 762.798.778
(setecentos e sessenta e dois milhões, setecentos e noventa e oito mil, setecentos e setenta e oito)
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um Real) cada, perfazendo o valor total de
R$762.798.778,00 (setecentos e sessenta e dois milhões, setecentos e noventa e oito mil,
setecentos e setenta e oito Reais); (5) Tomar conhecimento dos termos e condições da previsão
do leilão da rede 4G; (6) Tomar conhecimento do andamento das negociações que envolvem a
conversão do contrato de locação, hoje vigente, do imóvel onde está instalado o Polo Industrial
de Santo André, em um contrato de direito de uso de superfície, bem como do início dos
trabalhos de auditoria do contrato de locação original deste mesmo imóvel; e (7) Com relação a
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outros assuntos de interesse da Companhia, os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento acerca
do relatório de exposição da Companhia na mídia, no primeiro trimestre de 2012.

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. Conselheiros: Manoel Horacio
Francisco da Silva, Gabriele Galateri di Genola e Suniglia, Luca Luciani, Stefano de Angelis,
Andrea Mangoni, Oscar Cicchetti, Maílson Ferreira da Nóbrega, Adhemar Gabriel Bahadian e
Carmelo Furci.

Certifico que a presente Ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro (RJ), 26 de abril de 2012.

JAQUES HORN
Diretor Jurídico e Secretário
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