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ATA DA 437' REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2018

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2018, às 09h30min, na sede da
..Companhia, situada no SIG Quadra 4, Bloco A salas 211 a 224, Ed. Capital
Financial Center - Brasília, Distrito Federal, CEP 7061 0-440. Mesa: Presidente
Maximiliano Salvadori Martinhão. Secretária: Mariza Soares Neves. Convocação:
na forma do artigo 53 do Estatuto Social da Companhia. [1] MATÉRIAS
DELIBERATIVAS [1.1] Presidência [1.1.1] Gabinete da Presidência [1.1.1.1]
Cabo Submarino: O Conselho de Administração tomou conhecimento do status
atual quanto ao resultado final da negociação do Cabo Submarino, por meio de
apresentação feita pela senhora Juliana Müller Reis Jorge, do Diretor Comercial.
Dr. Alex Sandro Nunes de Magalhães, e o senhor Ido Alexandre Rodrigues Alves,
da Gerência de Planejamento e Marketing, acerca dos seguintes assuntos: l)
apresentação do Plano de Negócios para a utilização da capacidade adquirida
(200Gbps); 2) atualização do resultado da negociação, indicação de todas as
alterações na negociação desde a última reunião, em janeiro de 2018; 3)
apresentação do conteúdo das minutas do Contrato de Venda das ações e de
aquisição do IRU (/ndeáeas/l)/e R/ghfs of C/se). O Conselho de Administração
aprovou o fechamento do negócio com todas as alterações e recomendou que o
negocio estivesse fechado antes do dia 1 1/09/2018, uma vez que há o risco de se
perder o negócio se tal prazo for ultrapassado. O Contrato do Shares Pt/nchase
.4gneemenf (SPA), que formaliza a venda de 100% das ações da Telebras para a
Eulalink, tem as seguintes características: Preço de venda: US$ 2.448.672: A
Telebras garante que as ações não estão sendo alienadasl Condição Precedente
que suspende as obrigações até CIF (Confracf h Forcei com a ASN (fabricante)l
Foro no Brasil. O contrato de Cessão de IRU de espectro de fibra apagada tem as
seguintes características: Primeiro pagamento referente ao IRU de 200Gbps, no
valor de US$ 1 .576.648,16, ocorrendo na CIFI Segundo pagamento, no valor de
US$ 5.01 9.852,00, é opcional e ocorre na RFS (Ready áor Sew/ce) para estender
a capacidade para ITbps em segmentos de 1 00Gbps por ano, até o décimo ano;
O Contrato se torna vinculante após a CIFI A vigência do IRU é de 15 anos, mas
pode ser estendida para 25, por opção da Telebras no 15o ano; Entrega do
espectro em Fortaleza e Llsboa; Opção de receber o sinal em Praia Grande. A
pagando pelo km adicional de Cabo; Foro no Brasill Imposto de renda a ser pago (% /
pela EulaLink. Cabe registrar que este projeto não possuía orçamento da União l
para novos aportes de capital e/ou investimentos. [1.2] Presidência [1.2.1]
Gabinete da Presidência [1.2.1.1] P]ano de Negócio do Cabo Submarino: O
Conselho de Administração ouviu os esclarecimentos feito pelo senhor Ido
Alexandre Rodrigues Alves, da Gerência de Planejamento e Marketing, e o

senhor Hé cio Vieira Júnior, Gerente de Relacj2namento,,,po,/ Operadoras e ./IZI,$
Parceiros, aprovou o Plano de Negócio do Cat:p/Submarina g/qual apresentot4,//'l(/
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um VPL positivo de R$ 5,2 milhões. [1.3] Diretoria Administrativo-Financeira
[1.3.1] Gerência de Gestão de Pessoas [1.3.1.1] Proposta de Aumento do
Quadro de Pessoal e do Quantitativo de Cargos Comissionados e Funções
de Confiança: Os Conselheiros tomaram conhecimento por meio de
apresentação feita pela Gerente de Gestão de Pessoas, senhora Marilda Moreira.
acerca da proposta de pleito a ser encaminhada à SEST referente à necessidade
de aumento do quadro de pessoal e do quantitativo de cargos comissionados e
funções de confiança, bem como flexibilização para as designações, no âmbito da
Telebras, objeto da Nota Técnica n' 01/2018/2500/2000, de 26/07/2018 (anexa).
O Conselho de Administração aprova a matéria registrando a preocupação para
que os limites não sejam excedidos, considerando ter sido surpreendido com a
informação sobre a existência de 6 (seis) empregados excedentes. Os
Conselheiros solicitaram a adoção de uma política de aferição de desempenho
dos empregados.[1.4] Diretoria Administrativo-Financeira]1.4.1] Gerência de
Gestão de Pessoas [1.4.1.1] Ratificação do Pagamento aos Dirigentes: Os
Conselheiros ouviram os esclarecimentos feitos pela Gerente de Gestão de
Pessoas, senhora Marilda Moreira, ratificaram, em atendimento ao subitem "c" do
item 5 da Ata da 45a Assembleia Geral Ordinária - AGO de 26/04/2017. o
pagamento dos valores correspondentes a 4/12 (quatro doze avos) da
Gratificação Natallna referente ao exercício 2016/201 7, além do valor integral do
Adicional de férias do mesmo exercício, devidos e não pagos à época aos
dirigentes, senhor Jarbas José Valente e o senhor Paulo Ferreira. [1.5] Diretoria
Administrativo-Financeira [1.5.1] Gerência de Gestão de Pessoas [1.5.1.1]
Prorrogação do Mandato do Ouvidor: Os Conselheiros ouviram os
esclarecimentos feitos pela Gerente de Gestão de Pessoas, senhora Marilda
Moreira, e considerando que o mandato de Ouvidor, senhor Alberto Angerami
CPF no 045.874.308-97, em conformidade com a DEM-1000/9169, de lo/09/2016,
anexa, finaliza em 31/08/2018, o Conselho de Administração aprova a
recondução do Ouvidor, por um mandato de 2 (dois) anos, improrrogáveis. O
Conselho reiterou à Diretoria a necessidade de apresentar as matérias, cujos
prazos de decisão são conhecidos, com a devida antecedência. Adicionalmente
solicitou a apresentação das atividades da Ouvidoria na próxima reunião do
Conselho. [1.6] Diretoria Administrativo-Financeira [1.6.1] Gerência de
Gestão de Pessoas [1.6.1.1] A]teração de Período de Férias: O Conselho de ..
Administração aprovou à alteração do período de férias do Presidente da [lÍ l
Telebras, senhor Jarbas José valente, de: lo período - l0/09/2018 a 29/09/2018
para: lo período -- lo/09/2018 a 20/09/2018, e do Diretor Técnico-Operacional,
senhor Roberto Pinto Martins, de: lo período - 24/09/2018 a ll/l0/2018, para: lo
período - 29/10/2018 a 15/11/2018. [1.7] Diretoria Administrativo-Financeira
[1.7.1] Gerência Financeira e Orçamentária [1.7.1.1] Reprogramação
Orçamentária do Investimento 2018: O Conselho de Administração ouviu os
esclarecimentos prestador. pelo Diretor Administra11)/o-Financ?qjdo, Dr. Paulo
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Ferreira, e o senhor Pablo Ricardo Cavalhieri Dias, Gerente Financeiro e
Orçamentário, e aprova a proposta de Reprogramação Orçamentária do
Investimento 2018. [1.8] Diretoria de Governança [1.8.1] Gerência de Gestão
Empresarial [1.8.1.1] Po]ítica de Gestão de Risco: O Conselho de
Administração, ouviu os esclarecimentos feitos pelo Diretor de Governança, Dr.
Rõmulo Barbosa, senhor Átila Augusto Souto, Gerente de Gestão Empresarial, e
o senhor Luiz Henrique da Salva Borda, da Gerência de Gestão Empresarial,
acerca da Política de Gestão de Riscos. Esta Política tem por objetivo orientar,
padronizar e disciplinar as atividades ligadas à gestão de riscos, bem como
estabelecer níveis de responsabilidade para executa-la. O Conselho de
Administração aprovou a Política de Gestão de Riscos e deliberou que todos os
projetos/contratos que venham à deliberação do Conselho contenham uma
análise de risco, (apresentação anexa). [1.9] Diretoria de Governança [1.9.1]
Gerência de Governança [1.9.1.1] Po]ítica de ]ntegridade: O Conselho de
Administração, ouviu os esclarecimentos feitos pelo Diretor de Governança, Dr.
Rõmulo Barbosa, e pela senhora Thaty Ande Barreto Tavares de Souza. da
Gerência de Governança, acerca da Política de Integridade. Esta Política tem por
objetivo instituir o programa de integridade da Telebras, elaborar o plano de
integridade, buscar a adequação dos instrumentos normativos da Telebras.

implementar uma cultura prevencionista de conhecimento e gerenciamento de
riscos de integridade às operações necessárias ao atendimento dos objetivos
estratégicos, garantir um ambiente íntegro, com forte atuação dos controles
Internos de gestão, fomentar o comportamento ético e íntegro por meio de
orientações, palestras e capacitações, fomentar o uso adequado dos canais de
denúncia e representação sobre desvios éticos, ilícitos administrativos, fraude e
corrupçãol e fomentar a implementação de mecanismos de integridade junto a
parceiros e partes relacionadas. O Conselho de Administração aprovou a Política
de Integridade (apresentação anexa). [2] MATÉRIAS PARA APRECIAÇÃO [2.1]
Presidência [2.1.1] Distribuição dos Superavib: O Presidente da Telebras, Dr.
Jarbas José valente, informou que a distribuição dos superávits dos Planos PBS-
A, PBS Telebras e TelebrasPrev está suspensa. Adicionalmente comunicou que a
Diretoria estuda a possiblidade de ir ao Judiciário porque a Telebras não é parte
do processo judicial que originou a tal suspensão. [2.2] Diretoria Técnico-
Operacional [2.2.1] Gerência de Engenharia de C]ientes [2.2.1.1] Contrato da
DATAPREV: O Conselho de Administração tomou conhecimento da evolução da
implantação do Projeto DA[APREV por meio de apresentação feita pelo Diretor
Técnico-Operacional, Dr. Roberto Pinto Martins, e o senhor Helton Alves Moreira.
Gerente de Engenharia de Clientes. [2.3] -- Presidência [2.3.1] Gabinete da
Presidência [2.3.1.1] Status do SGDC: O Presidente da Te]ebras. Dr. Jarbas
José Valente, e o senhor Bruno Soares Henriques, Gerente de Tecnologia e
Soluções Satelitais, apresentaram o status do SGDC, como: ,/processo de
ativação, atualização sobre a questão do IÇibunal gg/ConlpÊ?d+' União (TCU),
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retomada parcial do contrato GESAC. [2.4] Presidente do Grupo de Trabalho
[2.4.1] Carta de Denúncia n' 149/2017 Sinttel-DF: Por meio de apresentação
feita pelo Presidente do Grupo de Trabalho, senhor Frederico Emilio Navarro
Mamede, que foi designado pela DEM 1000/9431 , de 07/03/2018, para apurar os
fatos acerca da carta de denúncia no 149/2017, Sinttel-DF, os Conselheiros
tomaram conhecimento do status atual da Averiguação Preliminar (Proc. n'
156/2017/2400-Telebras), ainda em andamento, que versa sobre denúncia de
suposta fraude documental da Diretriz 223 - Gratificação Provisória Adicional -
PNBL. A apresentação foi feita sem a presença do Conselheiro representante dos
empregados, senhor Fabrício de Souza Duarte, por conflito de interesses. [2.5]
Diretoria Administrativo-Financeira [2.5.1] Gerência Fisca] e de Controle
[2.5.1.1] Demonstrações Financeiras do Segundo Trimestre/2018 - 2' ITR: O
Conselho de Administração tomou conhecimento das informações trimestrais
relativas a0 2o trimestre de 2018 - ITR 2o Trim/2018, por meio de apresentação
feita pelo Gerente Fiscal e de Controle, senhor Paulo Elesbão e senhor Gilson
Souza dos Santos, as quais foram entregues tempestivamente em 13/08/2018 à
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Considerando o desempenho
económico-financeiro da empresa altamente insatisfatório, o Conselho solicitou à

Diretoria um plano de redução de despesas. [2.6] Diretoria de Governança
[2.6.1] Gerência de Gestão Empresarial [2.6.1.1] Status da ]mp]antação do
Planejamento Estratégico: O Conselho de Administração tomou conhecimento
do status da implantação do Planejamento Estratégico da Telebras, por meio de
apresentação feita pela senhora Luísa Amélia Tavares de Souza, da Gerência de
Gestão Empresarial. [3] MATERIAS PARA CONHECIMENTO [3.1] Da Diretoria
Executiva: Os Conselheiros receberam cópia das atas das Reuniões Ordinárias
da Diretoria Executiva - REDOR, 1406a a 1411a. Receberam cópia da ata da 6a
Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, cópia da 2a, 3a, 4a e 5a Reunião Ordinária
do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD). Os Senhores Conselheiros,
tomaram conhecimento do Relatório da Administração de junho de 2018 da
Telebras. Receberam cópia do Comunicado ao Mercado, onde informa que a
Telebras derrubou na justiça pedido da Oi de suspensão do contrato com a
DATAPREV. [3.2] DA PRESIDÊNCIA [3.2.1] Da Gerência de Auditoria ]nterna:
O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas do
relatório da Auditoria Interna, ínsitas no Relatório da Administração de junho de
201 8, quais sejam: Acompanhamento das determinações e recomendações dos
órgãos de controle (TCU, CGU e Auditoria Interna). [3.3] Da Diretoria de'
Governança [3.3.1] Da Gerência de Gestão Empresaria] [3.3.1.1] Re]atório de
Atividades de Gestão de Riscos n' 02/2018: O Conselho tomou conhecimento

do Relatório de Atividades de Gestão de Riscos no 02/201 8, referente ao período
de abril a junho de 2018. [3.4] Do Comitê de Auditoria [3.4.1] ]mp]antação do
Comitê de Auditoria: O Presidente da Telebras comunica à SESJ a implantação
do Comitê de AuditlXia Estatutárj# (COAUD)!.., por .p'éii!/ da CT. n'
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82/2018/2100/1000-TB
1 3.303, de 30/06/201
Presidente deu por encerrada
aprovada, vai pelos presentes

datada de 31/07/2018, em atendimento ao Art. 24 da Lei
6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor

esta reunião e lavrada a presente Ata que, após
?::jnadq Brasília, DF, 30 de agosto de 201 8.

êbnte dd Qonseth
epreqentatgtelo

Jarbas José Valente
Conselheiro Nato

Presidente .gq Telebras

nato qgdrigues Vieira
éih.i.o - br#sentante do MPDG CoíqseÚeiÉã Repl:êsqntante

Hélio Marca Machado Graciosa
Conselheiro IndependenteConselheiro Representante dos Acionistas

Preferencialistas

Fabrício de Souza Duarte

Conselheiro Representante dos Empregados
da Telebras

Conselheiro Representante dos
Acionístas Minoritários Ordinaristas

Mai IÕàtes Neves
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