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 15 DE FEVEREIRO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: 15 de fevereiro de 2012, às 13h00m, 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 e Adhemar Gabriel Bahadian, seja presencialmente ou por meio de vídeo e/ou áudioconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 25 do Estatuto Social da
Companhia. Ausência justificada dos Srs. Maílson Ferreira da Nóbrega e Carmelo Furci.
Consoante o artigo 163, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/1976, participou da presente reunião o
Presidente do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria da Companhia, Sr. Alberto Emmanuel
Carvalho Whitaker. Participaram ainda da presente reunião, os Srs. Claudio Zezza, Chief
Financial Officer, Mario Girasole, Regulatory Affairs Officer, Roger Sole Rafols, Chief
Marketing Officer, Rogério Tostes Lima, Diretor de Relações com Investidores, Lorenzo
Federico Zanotti Lindner, Chief Operations Officer, Paolo Stoppaccioli, Diretor de Recursos
Humanos, e Jaques Horn, Diretor Jurídico e Secretário, além do representante da
PricewaterhouseCoopers (“PwC”), auditores independentes da Companhia, Sr. Sergio Zamora.

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

ORDEM DO DIA: (1) Deliberar acerca da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia, para constar o atual valor do capital social e o número de ações emitidas pela
Companhia, em função da oferta pública de ações realizada em 2011; (2) Tomar conhecimento
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da intenção da Companhia em contratar um Formador de Mercado; (3) (3.1) Reportar sobre as
atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração; e (3.2) Deliberar sobre a proposta de
remuneração dos administradores referente ao exercício de 2012; (4) 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., Intelig
Telecomunicações Ltda., TIM Fiber RJ S.A. e a TIM Fiber SP Ltda., de outro lado, com a
interveniência da Companhia; (5) Deliberar acerca da parceria entre a TIM Celular S.A. e a
Generali Brasil Seguros S.A. para a distribuição de micro-seguro; (6) Deliberar acerca do
relatório da administração e das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011; (7) Deliberar sobre a
forma de apresentação das demonstrações financeiras da TIM Celular S.A.; (8) Deliberar acerca
das projeções que suportam a contabilização do Imposto de Renda e Contribuição Social
diferidos da TIM Celular S.A.; (9) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do
resultado do exercício de 2011 e de distribuição de dividendos da Companhia; (10) Deliberar
sobre a proposta de orçamento da Companhia e de suas Controladas para o ano de 2012; (11)
Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia; (12) Deliberar acerca da
convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a fim de submeter à
aprovação a efetivação das matérias constantes dos itens (1), (3.2), (4), (5), (6), (9) e (11) acima,
bem como acerca das demais matérias previstas na Lei nº 6.404/1976; e (13) 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: (1) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral, a alteração do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para constar o atual valor do capital social e do
montante de ações emitidas pela Companhia, conforme aprovado na reunião do Conselho de
Administração realizada em 24 de outubro de 2011, passando a constar a seguinte redação no
referido dispositivo: “Art. 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$9.886.886.593,46 (nove bilhões, oitocentos e oitenta e seis milhões,
oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e três Reais e quarenta e seis centavos),
dividido em 2.417.632.647 (dois bilhões, quatrocentas e dezessete milhões, seiscentas e trinta e
duas mil, seiscentas e quarenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal.”; (2) Tomar conhecimento da intenção da Companhia em contratar um Formador
de Mercado; (3) (3.1) Tomar conhecimento a respeito das atividades desenvolvidas pelo Comitê
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de Remuneração na reunião realizada nesta data; (3.2) Aprovar, ad referendum da Assembleia
Geral, a proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2012,
nos termos do material apresentado ao Comitê de Remuneração e arquivado na sede na
Companhia; (4) Submeter, à discussão, deliberação e aprovação da Assembléia Geral
Extraordinária, a proposta da Diretoria de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte
(“Contrato”), a ser celebrado entre a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a TIM Celular S.A.
(“TCEL”), Intelig Telecomunicações Ltda. (“Intelig”), TIM Fiber RJ S.A. (“TFiber RJ”) e a TIM
Fiber SP Ltda. (“TFiber SP”), de outro lado, com a interveniência da Companhia. Com base nos
documentos apresentados pela Diretoria, depreende-se que a Companhia e a TCEL auferiram
benefícios reais com soluções e inovações ainda não completamente disponíveis no mercado
brasileiro, com custo aquém daquele praticado no mercado e com ganho em produtividade. Os
Projetos foram acompanhados e validados por consultoria independente, que concluiu que a
execução do Contrato observou os procedimentos da Companhia para contratos de um modo
geral, não tendo havido qualquer preferência ou exceção com relação à Telecom Italia S.p.A.
Foram apresentados aos Srs. Conselheiros, apenas para conhecimento, os seguintes documentos:
(i) nova análise e comparativo de preços de mercado (“fairness opinion”) elaborados pela
Accenture do Brasil Ltda. que, em síntese, conclui que as condições constantes do documento de
prorrogação do Contrato são equitativas, e que os valores estabelecidos para os projetos a serem
executados em 2012 apresentam condições mais favoráveis para a TCEL, a Intelig, a TFiber RJ,
a TFiber SP e a Companhia que as praticadas pelo mercado; (ii) pareceres do escritório brasileiro
Momsen, Leonardos & Cia. e do escritório italiano Studio Torta, que confirmam que as cláusulas
do Contrato, da forma como redigidas, estão em conformidade com a legislação brasileira e
italiana, e com os termos e condições desse mercado; e (iii) plano que detalha as atividades e
projetos a serem implementados sob o Contrato, se aprovado; (5) Submeter, à discussão,
deliberação e aprovação da Assembléia Geral Extraordinária, os termos e condições do contrato
a ser celebrado entre a TCEL e a Generali Brasil Seguros S.A., para a comercialização de
seguros à base de clientes da TCEL, conforme material apresentado aos Srs. Conselheiros e que
fica arquivado na sede da Companhia; (6) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral, com
base nas informações fornecidas pela Companhia, pelo Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria e
pelos auditores independentes, PwC, o relatório da administração e as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2011, devidamente auditadas pela auditoria independente da Companhia e acompanhadas de seu
respectivo Parecer, bem como do Parecer do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria da
Companhia. Os membros deste Conselho parabenizaram o Diretor Presidente e toda a Diretoria
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pelos excelentes resultados alcançados neste exercício; (7) Aprovar a forma de apresentação das
demonstrações financeiras da TCEL, subsidiária integral da Companhia, dispensando a TCEL de
apresentar em suas demonstrações financeiras o consolidado de suas subsidiárias, TFiber SP e
TFiber RJ, conforme o material apresentado e arquivado na sede da Companhia; (8) Aprovar as
projeções do Imposto de Renda e da Contribuição Social diferidos da TCEL, conforme o
material apresentado e arquivado na sede da Companhia; (9) Aprovar, ad referendum da
Assembleia Geral e com base no Parecer favorável do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria, a
proposta da administração de destinação do resultado do exercício de 2011 e de distribuição de
dividendos da Companhia; (10) Aprovar a proposta de orçamento da Companhia e de suas
controladas para o ano de 2012; (11) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral e com base
no Parecer favorável do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria, a proposta de orçamento de
capital da Companhia, no montante total de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de Reais), a ser
destinado a projetos relativos à evolução da rede, ao desenvolvimento de plataformas
tecnológicas e ao lançamento de novos negócios; (12) Aprovar a convocação da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada até o fim do mês de abril de
2012, a fim de deliberar acerca das matérias constantes dos itens (1), (3.2), (4), (5), (6), (9) e (11)
acima, bem como acerca das demais matérias previstas na Lei nº 6.404/1976; e (13) Com relação
a outros assuntos de interesse geral da Companhia, os membros do Conselho de Administração
deliberaram ainda, por unanimidade: (13.1) Aprovar, na forma do inciso XXI do artigo 22 do
Estatuto Social e conforme material apresentado aos Srs. Conselheiros e que fica arquivado na
sede da Companhia, a nova estrutura organizacional da Companhia, criando-se as seguintes
funções: (i) Internal Audit: de reporte direto ao Presidente do Conselho de Administração, cujo
objetivo é assegurar a execução dos programas de auditoria interna da Companhia e suas
controladas; e (ii) Compliance: de reporte direto ao Diretor Presidente da Companhia, com o
objetivo de assegurar as atividades de compliance dos processos empresariais na Companhia e
suas controladas; e (13.2) Aprovar o “Novo Regulamento para a observância dos Atos ANATEL
nº 68.276, de 31 de outubro de 2007, e nº 3.804, de 07 de julho de 2009”, com a finalidade de
cumprir plenamente com as disposições dos referidos Atos, considerando os esclarecimentos
contidos no Despacho n.º 9.403/2011-CD, de 08 de novembro de 2011 e na medida em que
forem de competência deste Conselho e da Companhia, recomendando ao Diretor Presidente a
adoção das medidas apropriadas para a atuação, com efeito imediato, do citado Regulamento,
que fica arquivado na sede da Companhia, assim como aprovar o “Novo Regulamento para a
Observância do Acordo de 28 de abril de 2010, celebrado com o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE)”, que fica arquivado na sede da Companhia e que confirma, em
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favor do CADE, todas as obrigações já assumidas pela Companhia perante a Agência Nacional
de Telecomunicações (ANATEL).

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: Srs. Manoel Horacio
Francisco da Silva, Gabriele Galateri di Genola e Suniglia, Luca Luciani, Stefano de Angelis,
Andrea Mangoni, Oscar Cicchetti e Adhemar Gabriel Bahadian.

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

Rio de Janeiro (RJ), 15 de fevereiro de 2012.

JAQUES HORN
Diretor Jurídico e Secretário

5/5

