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FATO RELEVANTE 
 

Brasília, 11 de julho de 2019 -  A Telecomunicações Brasileiras S.A (“Telebras” ou “Companhia”) 
(B3: TELB3 & TELB4), em cumprimento à legislação vigente, em especial a Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários nº 358/2002 e alterações subsequentes, informa aos seus 
acionistas e ao mercado em geral que foi publicado no Diário Oficial da União, hoje, 11 de julho 
de 2019, o Decreto nº 9.909/2019, o qual autoriza a Companhia a aumentar seu capital social 
mediante a capitalização de créditos da União derivados de Adiantamentos para Futuro Aumento 
de Capital (AFAC). Tais adiantamentos foram aportados na Companhia nos anos de 2015, 2016, 
2017 e 2018. 
 
O montante da capitalização autorizado pelo referido Decreto, em valores nominais, é de R$ 
1.175.440.606,22 (um bilhão cento e setenta e cinco milhões quatrocentos e quarenta mil 
seiscentos e seis reais e vinte e dois centavos). Tais recursos serão atualizados, desde o dia das 
respectivas transferências até a data autorizada para a efetiva capitalização, pela taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, nos termos do disposto no artigo 2º do 
Decreto nº 2.673, de 16 de julho de 1998. 
 
Conforme o Decreto nº 9.909/2019, o aumento de capital será efetivado com a emissão de novas 
ações ordinárias nominativas e preferenciais nominativas, cujo preço e quantidade dependem de 
aprovação pela Assembleia Geral, a ser convocada após aprovação da capitalização pelos 
Conselhos Fiscal e de Administração da Companhia. Tais informações serão oportunamente 
divulgadas na Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária a ser 
futuramente convocada. 
 
A Telebras manterá informados seus acionistas, o mercado e o público em geral acerca do fato 
acima relatado. 
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