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 24 DE MAIO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: 24 de maio de 2013, 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. Adhemar Gabriel Bahadian, Francesca Petralia,
Maílson Ferreira da Nóbrega, Manoel Horacio Francisco da Silva, Oscar Cicchetti, Patrizio
Graziani, Piergiorgio Peluso e Rodrigo Modesto de Abreu, seja presencial ou por meio de
áudio ou vídeo conferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 25 do
Estatuto Social da Companhia. Participaram, ainda, da presente reunião os Srs. Carlo
Filangieri, Responsável pela Área de Network, Ana Cristina Menezes, Responsável pela Área
de Qualidade; Vincenzo Putignano, Responsável pela Área de Compliance; Mario Girasole,
Regulatory and Institutional Affairs Officer; e Jaques Horn, Diretor Jurídico e Secretário.

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

ORDEM DO DIA: (1) Apresentação sobre a evolução do plano de melhoria da qualidade;
(2) Deliberar sobre a proposta de revisão do Código de Ética; (3) Deliberar sobre a proposta
de Política de Anticorrupção; (4) Deliberar sobre a proposta de Conflito de Interesses; (5)
Aprovar a constituição do Instituto TIM; (6) Apresentação e discussão dos princípios,
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conteúdos e recomendações sobre o Relatório de Sustentabilidade; e (7) Outros assuntos de
interesse geral da Companhia.

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) Os Conselheiros tomaram conhecimento dos dados relacionados ao desempenho do plano
de melhoria da qualidade de sua controlada TIM Celular S.A., e discutiram detalhadamente a
evolução dos trabalhos e os resultados

apresentados à Agência Nacional de

Telecomunicações - ANATEL;

(2) Aprovaram a proposta de revisão do Código de Ética da Companhia, conforme a
apresentação realizada e na forma do material entregue aos Conselheiros, que fica arquivado
na sede da Companhia;

(3) Aprovaram a Política de Anticorrupção da Companhia, conforme a apresentação
realizada e na forma do material entregue aos Conselheiros, que fica arquivado na sede da
Companhia;

(4) Aprovaram a Política de Conflito de Interesse da Companhia, conforme a apresentação
realizada e na forma do material entregue aos Conselheiros e arquivado na sede da
Companhia;

(5) Dando continuidade às análises iniciadas na reunião do Conselho de Administração,
realizada em 04 de dezembro de 2012, sobre a constituição de instituto com a finalidade de
centralizar os investimentos realizados pela Companhia ou por suas controladas na área
social, os Conselheiros aprovaram a criação do Instituto TIM, nos termos da proposta da
Administração e de acordo com o material apresentado, que fica arquivado na sede da
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Companhia.

(6) Os Conselheiros tomaram conhecimento dos princípios e conteúdos relacionados ao
Relatório de Sustentabilidade da Companhia e amplamente discutiram a sua função e a
necessidade de sua clara e integral repercussão em todos os níveis da empresa, tendo sido
endereçadas as recomendações necessárias ao aprimoramento do instrumento para a sua
publicação até o final do mês de junho; e

(7) Nenhum outro assunto foi tratado pelos Conselheiros.

ESCLARECIMENTOS E 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, Francesca Petralia, Maílson Ferreira da Nóbrega, Manoel
Horacio Francisco da Silva, Oscar Cicchetti, Patrizio Graziani e Rodrigo Modesto de Abreu.

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

Rio de Janeiro (RJ), 24 de maio de 2013.

JAQUES HORN
Diretor Jurídico e Secretário
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