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 SETEMBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: 05 de setembro de 2014, às 11h00m, 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, Piergiorgio Peluso 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. 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: Deliberar acerca do aumento do capital social relacionado ao Plano de
Incentivo de Longo Prazo da Companhia.

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:
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Aprovar o aumento do capital social da Companhia, independentemente de reforma
estatutária, dentro do limite de capital autorizado, nos termos do Artigo 7º do Estatuto Social
e do Artigo 168 da Lei 6.404/76, no montante de R$19.300.952,47 (dezenove milhões,
trezentos mil, novecentos e cinquenta e dois Reais e quarenta e sete centavos), mediante a
emissão de 2.503.353 (dois milhões, quinhentas e três mil, trezentas e cinquenta e três) novas
ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do exercício de
opções de compra por beneficiários do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia
(“Plano”), aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de agosto de
2011, da seguinte forma: (i) 1.532.132 (um milhão, quinhentas e trinta e duas mil, cento e
trinta e duas) ações ao preço de emissão de R$7,9564 cada, referente à 1ª Outorga do Plano;
e (ii) 971.221 (novecentas e setenta e uma mil, duzentas e vinte e uma ações) ações ao preço
de emissão de R$7,3214 cada, referente à 3ª Outorga do Plano.

As ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos
termos do parágrafo 3º, do Artigo 171, da Lei 6.404/76, e do parágrafo 1º do Artigo 7º do
Estatuto Social da Companhia, e participarão em igualdade de condições a todos os
benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser
declarados a partir da presente data. O aumento de capital ora aprovado se baseia na proposta
da Administração da Companhia, conforme material que fica arquivado na sede da
Companhia.

Por conseguinte, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, passará
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, para R$9.906.187.545,93 (nove bilhões, novecentos e seis milhões, cento e oitenta e
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sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), dividido em
2.420.136.000 (dois bilhões, quatrocentas e vinte milhões, cento e trinta e seis mil) ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A Companhia não exercerá o direto de preferência previsto no Plano.

A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os demais atos, conforme
necessários, à efetivação das deliberações previstas na presente ata.

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, Piergiorgio Peluso e
Rodrigo Modesto de Abreu.

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

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

JAQUES HORN
Secretário
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