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 DEZEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: 15 de dezembro de 2016, às 10h00, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da TIM Participações S.A. (“Companhia”) na
data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Adhemar Gabriel Bahadian, Alberto
Emmanuel Carvalho Whitaker, Franco Bertone, Herculano Aníbal Alves, Manoel Horacio Francisco da
Silva, Mario Di Mauro, Oscar Cicchetti, Piergiorgio Peluso e Stefano De Angelis, presencialmente ou
por meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 25 do Estatuto
Social da Companhia. Participou, ainda, desta reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor Jurídico e
Secretário. Ausência justificada da Sra. Francesca Petralia.

MESA: Sr. Franco Bertone – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.

ORDEM DO DIA: (1) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de
Controle e Riscos; (2) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de
Auditoria Estatutário; (3) Tomar conhecimento sobre as alterações da Lei Geral de
Telecomunicações (LGT); (4) Tomar conhecimento sobre o Plano Industrial 2017-2019 e deliberar
sobre o orçamento da Companhia para o ano de 2017; (5) Deliberar sobre o orçamento do Comitê
de Auditoria Estatutário para o ano-calendário de 2017; (6) Aprovar o Plano de Trabalho da
Auditoria Interna para o ano de 2017; (7) Tomar conhecimento sobre a atualização do projeto de
alienação dos ativos (torres) das subsidiárias da Companhia; (8) Deliberar sobre Contratos para o
Fornecimento de Bens e/ou Serviços entre a Sociedade Controlada da Companhia, TIM Celular S.A.,
e a Italtel Brasil Ltda.; (9) Deliberar sobre Contratos para o Fornecimento de Bens e/ou Serviços
entre a Sociedade Controlada da Companhia, TIM Celular S.A., e a Telecom Italia Sparkle S.p.A; e (10)
Avaliar a proposta do Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o ano de 2017.
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DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes 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) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos (“CCR”),
na reunião realizada no dia 14 de dezembro de 2016, conforme relatado pelo Sr. Franco Bertone,
Presidente do CCR;

(2) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário
(“CAE”), nas reuniões realizadas nos dias 13 e 14 de dezembro de 2016, conforme relatado pelo Sr.
Alberto Whitaker, Coordenador do CAE;

(3) Tomaram conhecimento das principais alterações propostas pelo Projeto de Lei nº 3.453/2015,
que altera a Lei nº 9.472/1997, denominada Lei Geral de Telecomunicações (LGT), com destaque
para os impactos incorridos nas operações da Companhia, conforme material apresentado pelo Sr.
Mario Girasole, Regulatory and Institutional Affairs Officer, que fica arquivado na sede da
Companhia;

(4) Os Srs. Stefano De Angelis, Diretor Presidente da Companhia, e Adrian Calaza, Chief Financial
Officer, apresentaram o Plano Industrial para os anos de 2017-2019, que fica arquivado na sede da
Companhia. Após a apresentação, o Conselho aprovou o orçamento anual para o ano de 2017 da
Companhia e de suas controladas, sujeito aos eventuais ajustes decorrentes do fechamento dos
resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2016;

(5) Aprovaram, conforme determina a Instrução CVM n.º 509/2011 e o Regimento Interno do
Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”) da Companhia, a dotação orçamentária do CAE para o ano
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de 2017, para suprir as despesas ordinárias do órgão, conforme material arquivado na sede da
Companhia;

(6) Aprovaram o Plano Anual de Trabalhos da Auditoria Interna para 2017, com base na avaliação
favorável do Comitê de Auditoria Estatutário registrada na reunião realizada em 14 de dezembro de
2016, e conforme o material apresentado pela Sr. Alberto Ragazzini, diretor da área de Auditoria
Interna da Companhia, que fica arquivado na sede da Companhia;

(7) Tomaram conhecimento da atualização do projeto de alienação dos ativos (torres) de
propriedade das subsidiárias da Companhia, conforme material que fica arquivado na sede da
Companhia;

(8) Aprovaram as contratações para o fornecimento de serviços e materiais entre a sociedade
controlada da Companhia, TIM Celular S.A., e a Italtel Brasil Ltda. no valor de R$ 15.547.286,45
(quinze milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e seis Reais e quarenta e cinco
centavos), com base na opinião favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, em reunião realizada
em 13 de dezembro de 2016, e conforme o material apresentado, que fica arquivado na sede da
Companhia;

(9) Aprovaram a contratação para o fornecimento de serviços e materiais entre a sociedade
controlada da Companhia, TIM Celular S.A., e a Telecom Italia Sparkle S.p.A no valor de R$
7.346.711,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e onze Reais), com base na
opinião favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, em reunião realizada em 13 de dezembro de
2016, e conforme o material apresentado, que fica arquivado na sede da Companhia; e

(10) Aprovaram o Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o ano de 2017.
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ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Fica consignado que o Sr. Mario Di Mauro participou da
reunião a partir do item (4) da Ordem do Dia e que o Sr. Oscar Cicchetti não participou da reunião
durante as discussões relacionadas aos itens (5), (6) e (7) da Ordem do Dia. 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, Herculano Aníbal Alves, Manoel Horacio Francisco da Silva, Oscar Cicchetti,
Piergiorgio Peluso e Stefano De Angelis.

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

Rio de Janeiro (RJ), 15 de dezembro 2016.

JAQUES HORN
Secretário da Mesa
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