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Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Cargo do responsável Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Waldemar Gonçalves Ortunho Junior

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Antônio José Mendonça de Toledo Lobato

1.0 - Identificação dos responsáveis
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores

  

 

 

 
 
Não existe acúmulo de funções. As declarações foram anexadas ao 
formulário, individualmente pelo Presidente e pelo Diretor de Relações com 
Investidores. 
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Luciano Gomes dos Santos 17/04/2018 579.226.910-68 Avenida Paulista, 1009, Jardim Paulista, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01311-100, Telefone (011) 
33133509, Fax (011) 33133509, e-mail: contato@macielauditores.com.br

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

Honorários relativos a Serviços de Auditoria independente das Demonstrações Contábeis R$ 23.697,07 a serem pagos em 
2018.

Descrição do serviço contratado Contratação dos serviços técnicos especializados em Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis pelo período de 
12(doze) meses.

Justificativa da substituição Nova licitação por não se tratar de serviço comum e não continuado

Nome responsável técnico DATA_INICIO_ATUACAO CPF Endereço

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não houve discordância

Tipo auditor Nacional

Código CVM 686-6

Possui auditor? SIM

Data Início 17/04/2018

CPF/CNPJ 13.098.174/0001-80

Nome/Razão social MACIEL AUDITORES S/S

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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2.3 - Outras informações relevantes 
 

 

 

2.3 - Outras informações relevantes 

 

 
Não existem outras informações relevantes sobre este item. 
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Resultado Diluído por Ação -4.532,90 -16,26 -22,87

Resultado Básico por Ação -4,532900 -16,265600 -22,870900

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade)

7,467600 11,890300 -42,223900

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

49.605.297 49.605.297 11.844.077

Resultado Líquido -224.851.254,91 -243.816.961,83 -270.882.930,62

Resultado Bruto -118.234.573,96 -119.952.874,96 -103.675.241,54

Rec. Liq./Rec. Intermed. 
Fin./Prem. Seg. Ganhos

119.651.850,31 73.292.656,96 56.053.658,23

Ativo Total 3.585.268.527,08 3.425.225.708,02 3.059.928.127,44

Patrimônio Líquido 370.433.104,21 589.821.194,27 -500.102.795,12

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2018) Exercício social (31/12/2017) Exercício social (31/12/2016)

PÁGINA: 7 de 281

Formulário de Referência - 2019 - TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS Versão : 3



3.2 - Medições não contábeis

3.2 - Medições não contábeis 

 
 

a. informar o valor das medições não contábeis 

 

R$ mil conciliações 2018 2017 2016 

EBITDA (62.807) (150.774) (144.505) 
EBITDA Ajustado (86.393) (141.623) (140.273) 
Margem EBITDA -31,50% -205,70% 257,80% 
Margem EBITDA Ajustado  -43,30% -193,20% 250,20% 

 

b. entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras 
auditadas 

 

R$ mil 2018 2017 2016 
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Período (224.851) (243.817) (270.883) 
(+/-) Resultado Financeiro 35.356 32.248 77.067 
(+) Depreciação e Amortização 126.688 60.795 49.311 
EBITDA (62.807) (150.774) (144.505) 
Ajustes: 

  
 

(-) Ganho sobre Passivos (15.949) (15.967)          -  
(-) Receita de Alienação de Investimentos (9.547)     -             -  
(+) Perdas na Baixa de Ativos 194 10.105          -  
(+/-) Equivalência Patrimonial 1.716 (23.899) 3.964 

(+) Baixa de Ativos - Colaboradores Cedidos     -    16.475 268 
(+) PECLD - Contrato Copa 2014     -    22.437          -  
EBITDA Ajustado (86.393) (141.623) (140.273) 

Margem EBITDA -31,50% -205,70% 257,80% 
Margem EBITDA Ajustado  -43,30% -193,20% 250,20% 

 

c. motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a 
correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas 
operações 

 
Em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, a 
Companhia calcula o EBITDA (LAJIDA) como sendo o lucro ou prejuízo líquido 
das operações continuadas antes do resultado financeiro líquido, imposto 
sobre a renda e contribuição social, depreciação e amortização. 

 
A Companhia optou por divulgar os valores do EBITDA com ajustes que 
incluem a adição/exclusão do Resultado de Equivalência Patrimonial e 
Outros Eventos não Recorrentes (Ganhos na Baixa de Passivos e Perdas na 
Baixa de Ativos, Receita de Alienação de Investimentos, Baixa de Ativos 
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3.2 - Medições não contábeis

Vinculados a Colabores Cedidos e PECLD vinculada ao contrato de prestação 
de serviço durante a realização da Copa do Mundo de 2014), para 
proporcionar melhores informações sobre sua capacidade de pagamento de 
dívidas, manutenção de seus investimentos e possibilidade de cobertura de 
suas necessidades de capital de giro. 

 
O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas 
no Brasil, pelas International Financial Reporting Standards (“IFRS ”) ou pelo 
U.S. GAAP, não representando o fluxo de caixa para os períodos indicados e 
não deve ser considerado como um indicador de desempenho operacional 
ou como um substituto para o fluxo de caixa como forma de medir a 
liquidez. O EBITDA não tem um significado padrão e o cálculo de EBITDA da 
Companhia pode não ser comparável ao cálculo do EBITDA de outras 
sociedades. 
 
Ainda que o EBITDA não forneça uma forma de medir o fluxo de caixa 
operacional de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as IFRS 
ou o U.S. GAAP, a Administração da Companhia entende que o EBITDA é um 
importante indicador para analisar o desempenho econômico operacional e 
a liquidez da Companhia em função de não ser afetado por (i) flutuações nas 
taxas de juros, (ii) alterações da carga tributária do imposto sobre a renda e 
da contribuição social,  bem como (iii) pelos níveis de depreciação e  
amortização, sendo normalmente utilizado por investidores e analistas de 
mercado. 
 
O EBITDA não deve ser considerado como recursos disponíveis para 
pagamentos de dividendos. Ademais, o EBITDA apresenta limitações que 
afetam o seu uso como indicador de rentabilidade da Companhia. 
 
Finalmente, o EBITDA também é utilizado por determinados investidores e 
analistas financeiros como indicador de desempenho operacional de 
sociedades e/ou de seu fluxo de caixa. 
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

3.3 Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras 
 
 

Conclusão das alterações solicitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no 
contrato de parceria entre Telebras e Viasat 
 
Em 31 de janeiro de 2019, a Telebras e a Viasat concluíram as negociações a 
respeito das alterações solicitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 31 de 
outubro de 2018, quando foi julgado o mérito do Acordo entre as partes. Na 
decisão, o TCU solicitou mudanças nas cláusulas econômico-financeiras 
estabelecidas no Acordo. Após a conclusão das negociações, as partes assinaram o 
Termo Aditivo ao Acordo de Compartilhamento de Receitas de Capacidade Satelital 
e protocolaram a documentação que instruiu o Termo Aditivo junto ao Tribunal de 
Contas da União (TCU) para análise das alterações realizadas. 

A Companhia manterá informados seus acionistas, o mercado e o público em geral 
acerca do fato acima relatado. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

3.4 Política de destinação dos resultados 
 

A política de destinação dos resultados da Companhia é regida pelo Estatuto Social da 
Empresa, que ´trata da matéria nos artigos 85, 86 e 87 conforme segue: 

 

Art. 85- Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os 
prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.  

Art. 86- Após a dedução dos prejuízos acumulados e da provisão para pagamento do 
imposto de renda, o lucro líquido terá a seguinte destinação: 

I - 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, que não excederá de 20% 
(vinte por cento) do capital social; e  

II - No mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do 
art. 202 da lei 6.404, de 1976, para o pagamento de dividendos, em harmonia com a 
política de dividendos aprovada pela companhia.  

Art. 87- O saldo remanescente será destinado para dividendo ou constituição de outras 
reservas de lucros nos termos da lei. A retenção de lucros deverá ser acompanhada de 
justificativa em orçamento de capital previamente aprovado pela assembleia geral, nos 
termos do art. 196 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. 

Regras sobre distribuição de dividendos 
 

Os dividendos são calculados ao final do exercício social, de acordo com o estatuto da 
Companhia e em consonância com a Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos 
mínimos obrigatórios são calculados de acordo com o art. 202 da Lei nº 6.404/1976, e 
os preferenciais ou prioritários em conformidade com o estabelecido no estatuto da 
Companhia.  

As ações preferenciais não têm direito a voto, sendo a elas assegurada prioridade no 
reembolso de capital e no pagamento de dividendos mínimos, não cumulativos, de 6% 
(seis por cento) ao ano, sobre o valor resultante da divisão do capital subscrito pelo 
número total de ações da Telebras. 

Os dividendos serão pagos prioritariamente às ações preferenciais até o limite da 
preferência, sendo, a seguir, pagos aos titulares de ações ordinárias até o mesmo 
limite das ações preferencias. O saldo, se houver, será rateado por todas as ações, em 
igualdade de condições. 

Os valores dos dividendos e dos juros, a título de remuneração sobre o capital próprio, 
devidos ao Tesouro Nacional e aos demais acionistas, sofrerão incidência de encargos 
financeiros equivalentes à Taxa Selic, a partir do encerramento do exercício social até o 
dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da incidência de juros 
moratórios quando esse recolhimento não se verificar na data fixada pela Assembleia 
Geral. 

Por deliberação dos órgãos da Administração, a Companhia poderá pagar ou creditar, 
a título de dividendos, juros sobre o capital próprio nos termos do art. 9º, parágrafo 
7º, da Lei nº 9.249/1995. Os juros pagos ou creditados serão compensados com o valor 
do dividendo anual mínimo obrigatório, de acordo com o art. 88 §1º do estatuto social. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 

Periodicidade das distribuições de dividendos 
 

A Telebras pratica a política de distribuição anual de dividendos, conforme previsto em 
seu estatuto social. Contudo, o estatuto contempla também a possibilidade de 
antecipação de pagamento de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, em 
proposta a ser enviada ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral. 

Quando da antecipação o estatuto estabelece que os valores sejam corrigidos com 
base na variação da Taxa SELIC, até a época de distribuição anual de dividendos, 
ocasião em que serão descontados dos valores a pagar aos acionistas. 

Em decorrência de não haver reservas no patrimônio líquido da Companhia – e a 
existência de prejuízos acumulados a Telebras não realizou distribuição de dividendos 
nos 3 (três) últimos exercícios.  

Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou 
regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões 
judiciais, administrativas ou arbitrais: 
 

Não houve restrições à distribuição de dividendos nos 3 últimos anos, impostas por 
legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, 
decisões judiciais, administrativas ou arbitrais. 
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Preferencial 0,00

0,00 0,00

Data da aprovação da retenção

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 
(%)

0,000000 0,000000 0,000000

Lucro líquido ajustado -224.851.254,91 -243.816.961,83 -270.882.930,62

(Reais) Exercício social 31/12/2018 Exercício social 31/12/2017 Exercício social 31/12/2016

Lucro líquido retido 0,00 0,00 0,00

Dividendo distribuído total 0,00 0,00 0,00

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor 
(%)

0,000000 0,000000 0,000000
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas 

 
Não foram declarados dividendos, por conta de lucros retidos ou de 
reservas constituídas em exercícios anteriores, dado o histórico de 
prejuízos apurados em exercícios anteriores e a proposta da 
Administração de utilizar o prejuízo apurado no exercício para futura 
amortização de lucros ou redução do capital social. 
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31/12/2018 0,00 Outros índices 0,22655400 Para o cálculo do índice de endividamento a Companhia 
realizou a reclassificação dos seguintes valores para o 
Patrimônio Líquido: i) do adiantamento para futuro aumento 
de capital no valor de R$ 1.329.601.000,00; ii) das receitas 
recebidas antecipadamente no montante de R$ 
607.209.000,00: e iii) das despesas recebidas 
antecipadamente no valor de R$ 3.709.0000,00. 

Assim, Calculando o índice chegamos ao seguinte 
resultado: (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) – 
(Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) + 
Receitas Diferidas) / (Ativo Total – Despesas Recebidas 
Antecipadamente), ou seja, (191.679.000,00 + 
3.023.156.000,00) – (1.874.451.000,00+492.488.000,00+ 
R$ 36.481.000,00) / (3.585.269.000,00 – 3.709.000,00) = 
0,226554 ou 22,66554%.

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Financiamento Quirografárias 191.679.000,00 143.505.100,00 272.376.100,00 476.886.800,00 1.084.447.000,00

Financiamento Garantia Flutuante 0,00 72.580.000,00 137.520.000,00 45.837.000,00 255.937.000,00

Observação

Total 191.679.000,00 216.085.100,00 409.896.100,00 522.723.800,00 1.340.384.000,00

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2018)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras informações relevantes

3.9 - Outras informações relevantes 
 

Não se aplica. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

4.1 - Descrição dos fatores de risco 
 

a) Ao emissor 
 
Cortes Orçamentários. Em 2019, cortes orçamentários dos recursos provenientes do 
ente controlador poderão afetar profundamente a execução do planejamento dos 
investimentos da Telebras. 

Os recursos para os investimentos em rede de telecomunicações, satélite e outros 
projetos estratégicos da empresa são provenientes em grande parte da União (ente 
controlador). Cortes orçamentários ou atrasos no repasse financeiro destes recursos 
poderão inviabilizar a execução dos projetos, causando atrasos ou até colocando em 
risco a sua conclusão. 

A Telebras está sujeita a regras que limitam o endividamento, na captação no 
mercado financeiro e de capitais das empresas do setor público, e pode não ser capaz 
de obter recursos suficientes para implementar seu programa de investimentos. 

Estatutariamente, não há restrições para o endividamento da empresa. Contudo, o 
orçamento aprovado impõe limites para a captação de recursos, que deve seguir as 
regras estabelecidas no orçamento das empresas estatais. Desse modo, a Telebras 
não pode garantir que conseguirá financiar seu programa de investimentos com base 
em seu fluxo de caixa ou recursos de terceiros, já que deve submeter sua proposta de 
orçamento anual, incluindo estimativas de montante e fontes de recurso, ao 
Ministério da Economia e ao Congresso Nacional, para aprovação. Caso suas 
operações não se enquadrem nos parâmetros e nas condições estabelecidas por 
essas regras e pelo Governo Brasileiro, a Telebras poderá ter dificuldade na obtenção 
de recursos e financiamentos.  

Do exposto, a manutenção de suas atividades e a expansão de sua capacidade de 
investimento poderão ser adversamente impactadas, afetando a execução da sua 
estratégia de crescimento e, particularmente, o investimento em projetos de grande 
porte. Tais fatores, se ocorrerem, poderão impactar negativamente seus resultados 
operacionais e financeiros. 

 
Processos judiciais envolvendo a Telebras poderão afetar negativamente sua 
situação econômica- financeira. 
A Telebras foi reativada, em 2010, por força do Decreto nº 7.175 que instituiu o 
Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, para exercer funções que se diferenciam 
daquelas exercidas à época de sua criação, quando atuava como Holding do Sistema 
Telebras. A Telebras é parte em diversas ações judiciais relacionadas a matérias cíveis, 
trabalhistas e tributárias. Não obstante, existe no balanço da Telebras um passivo 
jurídico remanescente que poderá impactar negativamente os resultados da empresa. 
 
Incidentes nos sistemas e serviços de tecnologia da informação e na segurança da 

informação poderão afetar a imagem, operação e a disponibilização tempestiva de 

informações. 

Sistemas de processamento de dados modernos são vitais para a operação e o 
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crescimento da Empresa. Incidentes, falhas, mau funcionamento ou obsolescência 
desses sistemas informatizados podem causar interrupções em serviços essenciais, 
prejudicando o dia a dia operacional, atrasando a disponibilidade das informações ou, 
até mesmo, paralisando os negócios da empresa. Além disso, falhas na segurança de 
informações críticas e sensíveis causadas por agentes externos, como hackers ou 
malwares, ou mesmo má conduta interna podem afetar a imagem e o posicionamento 
da Empresa frente aos seus concorrentes em razão de um vazamento de informação. 
 
As parcerias existentes podem não apresentar o desempenho esperado, impactando 
negativamente os resultados da empresa. 
Nos casos em que não é operadora ou controladora dos negócios, a Telebras conta 
com parcerias nas quais tem limitada influência no comportamento, nas decisões, no 
desempenho e nos custos associados, dentre outros aspectos. No âmbito desses 
negócios, decisões operacionais dos parceiros sobre questões de logística, estoques, 
continuidade dos negócios, dentre outros, podem impactar negativamente na sinergia 
com a Telebras e expor a litígios (onde a responsabilidade solidária poderia ser 
aplicada) e riscos de sanções governamentais derivadas dessas parcerias, o que pode 
ter um efeito material adverso em suas operações, reputação, fluxo de caixa e 
condição financeira. 
 
A capacidade de se adaptar, ter acesso a novas tecnologias e 
aproveitar as oportunidades relacionadas à transformação digital é fundamental 
para a competitividade da empresa 
A capacidade de se adaptar a mudanças tecnológicas é essencial para a 
competitividade da Telebras. A disponibilidade de tecnologias que viabilizem a 
operação, de forma eficiente, assim como o desenvolvimento de novos produtos e 
processos que respondam às regulamentações ambientais e às novas tendências dos 
mercados têm um papel fundamental para o alcance da competitividade da empresa. 
Caso alguma tecnologia disruptiva seja introduzida no setor, alterando os padrões de 
desempenho, e a Telebras não tenha acesso a essa tecnologia, a competitividade da 
empresa pode ser afetada em relação a outras empresas. 
 
Incapacidade de saldar Financiamento e Passivos Judiciais 
 
A Telebras celebrou, em dezembro de 2014, um contrato de financiamento com a 
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. Esses recursos foram alocados na 
construção do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 
(SGDC), para seu custeio parcial na elaboração e execução do Plano Estratégico de 
Inovação. 
A empresa realizou acordos extrajudiciais provenientes da não distribuição de 
dividendos referentes ao exercício de 1994. Os beneficiários são a PREVI, o FUNCEF e 
outros, ainda em negociação. 
Atualmente, a Telebras não possui capacidade de geração de caixa para honrar o 
pagamento do financiamento (amortização e juros) e dos passivos judiciais nos quais já 
realizou acordos. 
 

b) a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle  

PÁGINA: 19 de 281

Formulário de Referência - 2019 - TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS Versão : 3



4.1 - Descrição dos fatores de risco

 
A Telebras é uma sociedade anônima aberta, de economia mista, que tem o Governo 
Federal como acionista controlador e está vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC). Em 31 de dezembro de 2018, a União 
detinha diretamente 89,45% das ações ordinárias com direito a voto. Os riscos desse 
capítulo foram consideravelmente reduzidos, conforme o relatado no item 5.5. 
 

c) aos acionistas da companhia: 
 
Não foram identificados riscos cuja fonte sejam os acionistas. 
 

d) a suas controladas e coligadas  
 

A empresa possui participação direta em empresa no Brasil. Os resultados dessas 
participações compõem o resultado da Telebras. 

Coligada – VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A é empresa coligada da Telebras 
(detentora de 49% do capital) e da EMBRAER (detentora de 51% do capital). O 
objetivo da VISIONA é atuar no Brasil ou no exterior, nas atividades de pesquisa, 
especificação, projeto, desenvolvimento, certificação, fabricação, prestação de 
serviços de manutenção, de engenharia, modernização, seleção e contratação de 
fornecedores, integração, logística, treinamento, operação, comercialização, locação, 
importação e exportação de satélites, estações de terra e outros equipamentos e 
sistemas aeroespaciais. A VISIONA foi contratada pela Telebras para fornecer o 
sistema do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), 
com participação em processo de absorção e transferência de tecnologia. 

Os riscos que podem vir a afetar os negócios da Empresa, relativos à participação na 
coligada Visiona S.A são:  

 A coligada vir a apresentar dificuldades financeiras;  

 Existência de interesses econômicos e comerciais distintos dos nossos ou 

entre si;  

 Responsabilização de naturezas trabalhista, tributária, ambiental e/ ou de 

defesa do consumidor. Essas obrigações poderão acarretar prejuízos à Coligada 

em virtude da sua responsabilização com reflexos para a Telebras; e 

 Existência de passivos ocultos, que poderá afetar o resultado da coligada, 

ensejando perda de investimento da Telebras na mesma. 

e) a seus fornecedores  

Não cumprimento das obrigações contratuais. O Regulamento de Licitações e 
Contratos da Telebras prevê, como fase obrigatória, a elaboração de estudos técnicos 
preliminares à contratação. Esse instituto consiste no levantamento de informações 
precisas acerca do objeto que se pretende contratar. Assim, a equipe multidisciplinar 
responsável pela elaboração dos estudos preliminares define os prazos máximos e 
obrigações específicas que a futura contratada deverá cumprir para atender os 
objetivos da Telebras sob pena de prejudicar 
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f) a seus clientes  

A Telebras possui duas segmentações básicas de clientes, das quais derivam todas as 
demais, a saber: clientes de governo e provedores. Os riscos associados a essas 
segmentações podem ser divididos em: 

 
Riscos Conjunturais: associados ao contexto macroeconômico e a políticas 
governamentais. Esses riscos constituem-se na variação positiva ou negativa das 
oportunidades de contratação devido às restrições orçamentárias, à adoção ou 
extinção de políticas públicas voltadas à universalização da banda larga e à 
constituição de uma rede própria do governo federal. 
 
Riscos Legais e Regulatórios: decorrem de mudanças no ambiente legal e regulatório 
que afetem a empresa e as suas contratações. Por exemplo, o risco de não renovação 
da política de segurança nacional representada pelo Decreto 8.135/2013 pode vir a 
dificultar ou mesmo inviabilizar uma série de contratações governamentais. 
 
Riscos Mercadológicos: inerentes ao mercado, ou seja, às relações entre cliente e 
provedor, preço dos produtos e posicionamento frente à concorrência. 
 
Os riscos conjunturais e legais afetariam mais fortemente os clientes de governo. Os 
regulatórios e de mercado impactam nas relações com todos os clientes, em particular 
com os Provedores de Serviço IP (ISPs). 

g) aos setores da economia nos quais o emissor atue  
 

A Telebras atua no setor de telecomunicações, cujas mudanças nos últimos anos 
impõe às empresas desafios estratégicos importantes. Seguem alguns riscos inerentes 
ao setor:  
 
Disrupção Tecnológica: quando uma nova tecnologia torna a anterior obsoleta, 
mudando o interesse do consumidor em adquirir o produto em uso. Nesse campo, 
enfrentamos a necessidade de adaptação dos nossos produtos e serviços à introdução 
da tecnologia SD-WAN nas redes corporativas de governo, bem como a construção de 
um portfolio de produtos baseado em cloud computing. 
 
“Comoditização” da conexão IP: o preço do mega tanto para transporte como para o 
próprio IP vem sendo reduzido pelo mercado, anualmente, na taxa de 25 a 30% ao 
ano. Isso leva a Telebras a uma necessidade de ampliação de rede, a fim de se ter, pelo 
menos, 30% a mais de capacidade a oferecer, a cada ano, aos novos clientes, de sorte 
a se manter o valor médio dos contratos. A comoditização da conexão IP leva 
obrigatoriamente a Empresa a diversificar suas ofertas de produtos e ao investimento 
em Serviços de Valor Agregado. 
 
Riscos Legais: relativos ao ambiente legal, onde a Empresa atua, e às ações de 
terceiros contra ela, observando-se a atuação do SindeTeleBrasil, com ações na Justiça, 
inclusive contra os negócios da Telebras, para, de forma judicial, impedir que a 
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empresa se estabeleça no mercado. As acusações giram em torno das contratações 
que utilizam o Decreto 8135/2013, revogado no final do governo passado pelo Decreto 
9.637/2018, tidas como não justificáveis sob ponto de vista concorrencial. 
 

h) à regulação dos setores em que o emissor atue  
 

Risco de Conformidade 
O não atendimento ou a falta de tempestividade no cumprimento das disposições 
legais e regulamentares, ou seja, a não conformidade regulatória, expõe a Empresa à 
atuação dos órgãos fiscalizadores.  
  
Risco de Regulação Setorial 
O risco de regulação setorial tem grande influência no setor de telecomunicações, seja 
pelo atendimento às regulamentações existentes ou pelo surgimento de novas regras, 
afetando adversamente as operações e os resultados financeiros e operacionais da 
Telebras pela exposição a penalidades, como multas e ressarcimento de danos a 
terceiros, e pelo impacto adverso em sua imagem. 
 
Potenciais dificuldade na aprovação das licenças ambientais. A regulamentação 
ambiental requer que a Telebras obtenha licenças ambientais para seus projetos atuais 
e futuros. A Telebras não pode assegurar que: 

  tais licenças ambientais sejam aprovadas pelos órgãos públicos competentes;  

 que a oposição pública não resultará em atrasos e/ou modificações de 

qualquer projeto proposto; 

 que as leis e a regulamentação não mudarão ou serão interpretadas de uma 

forma que possa afetar adversamente as operações ou os planos para os 

projetos nos quais tenha investimentos. 

Assim, de forma análoga às hipóteses expostas acima, mudanças nas normas 
ambientais, bem como na política de cumprimento das regras e legislações ambientais 
existentes poderão afetar adversamente a condição financeira da Telebras e o 
resultado das suas operações ao atrasarem a implementação dos projetos, 
aumentando os custos de expansão ou sujeitando a Telebras a multas administrativas.  
 

i) aos países estrangeiros onde o emissor atue 
 

A Empresa atua apenas no Brasil 
 

j) a questões socioambientais 
 

A Empresa não identificou nenhum risco socioambiental.   
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado 
 

A Empresa está exposta aos seguintes riscos de mercado: 

Risco de Taxa de Juros: consiste na possibilidade de a Empresa incorrer em perdas 

financeiras, em razão de flutuações da taxa de juros que possam impactar as despesas 

financeiras relativas ao adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC); 

Risco Cambial: consiste em possíveis perdas decorrentes do contrato indexado à 

moeda estrangeira, que está exposto às flutuações nas suas cotações no mercado, e de 

obrigações assumidas relativas ao projeto SGDC em dólares norte americanos e em 

euros; e 

Risco de Liquidez: é o risco de a Empresa não dispor de recursos em caixa suficientes 

para honrar seus compromissos financeiros no vencimento. 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes 

 
 

RELEVANTES 
 

4.3. Processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a companhia ou suas controladas sejam partes, 

discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam 

relevantes para os negócios da companhia ou de suas controladas. 

 

A TELEBRAS é parte em processos judiciais e administrativos, oriundos do período anterior ao processo de cisão 

parcial da Empresa e, posteriormente, durante o curso normal de suas atividades realizadas no período pós- 

cisão. Tais processos decorreram da condução normal de seus negócios e incluem processos cíveis, 

administrativos, tributários e trabalhistas. A Companhia classifica o risco de perda em processos judiciais e 

administrativos como “provável”, “possível” ou “remoto”. 

 

O gerenciamento dos riscos judiciais é um processo contínuo, conduzido, em conjunto, pelo gerente jurídico, pela 

subequipe de gestão de riscos processuais e pela subequipe de gestão contenciosa. Os processos judiciais e/ou 

administrativos são avaliados periodicamente e classificados, em síntese, pelo grau de risco, probabilidade de 

perda, expectativa de encerramento, valores envolvidos e relevância. 

 

A Companhia mantém provisionada apenas os valores relativos aos processos que estão classificados no critério 

de expectativa de perda “provável”. Em face da análise de todos os processos judiciais e/ou administrativos, a 

atual administração entende que os valores provisionados até o final do exercício de 2018 são suficientes para 

cobrir eventuais perdas decorrentes dos processos dos quais a Companhia é parte. 

 

Do número de processos em curso em 31.12.2018 (1.304 processos), 110 (cento e dez) foram classificados na 

expectativa de perda “provável”. Ressalte-se que o termo "provável" é um conceito normativo contábil, constante 

de pronunciamento técnico, de acordo com o CPC 25. Dessa forma, uma saída de recursos é considerada 

provável se a chance do evento ocorrer for maior que 50%; logo a Companhia deve contabilizar uma provisão. 

Destaca-se que em 31.12.2018, a TELEBRAS possuía 3  (três) processos classificados com expectativa de perda 

“provável” que, em razão da grande repercussão, do impacto financeiro que representa sobre a provisão da 

Companhia (9,74% da provisão), da importância do objeto e/ou pelo significativo valor estimado no caso de 

perda, serão destacados abaixo. 

Foram destacados outros 4 (quatro) processos classificados com expectativa de perda “possível” ou 

“remota”, mas que são relevantes e monitorados pela Companhia. 
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44..33 -- PPrroocceessssooss jjuuddiicciiaaiiss,, aaddmmiinniissttrraattiivvooss oouu aarrbbiittrraaiiss nnããoo ssiiggiilloossooss ee rreelleevvaanntteess 

  Controle Interno: Cód. Dossiê nº 00064  

Nº do Processo: 0029774-32.1999.4.01.3400 
a. Juízo 16ª Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal 

b. Instância 4ª Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

c. Data da 
Instauração 

28/09/1999 

d. Partes no 
processo 

Autor: Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS 
Réu: Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRAS 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Distribuição de dividendos 

f. Principais fatos Trata-se de ação movida pela Fundação Banco Central de Previdência 
Privada – CENTRUS em desfavor da Telecomunicações Brasileiras S/A – 
TELEBRAS. No caso em epígrafe, a TELEBRAS foi condenada a declarar 
nula a forma de distribuição dos dividendos das ações preferenciais 
determinadas na Assembleia Geral Ordinária em 
20.04.1994, condenando a TELEBRAS a pagar à CENTRUS os valores 
relativos às diferenças atinentes à distribuição dos dividendos, mediante a 
inclusão da correção monetária no capital social realizado. Destaca-se 
que o processo encontra-se, atualmente, na fase recursal e aguarda o juízo 
de admissibilidade de Recurso Especial interposto pela TELEBRAS. 

g. Chance de perda Provável 

h. Análise do 
impacto em caso de 
perda do processo 

Desembolso dos valores provisionados após o trânsito em julgado e 
discussão dos mesmos. 

i. Valor provisionado R$11.120.617,12 
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  Controle Interno: Cód. Dossiê nº 00065  

Nº do Processo: 0074956-03.2009.8.07.0001 
a. Juízo 10ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília - DF 

b. Instância 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 

c. Data da 
Instauração 

28/05/2009 

d. Partes no 
processo 

Autor: Sociedade Civil de Previdência Privada – REGIUS 
Réu: Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRAS 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Distribuição de dividendos 

f. Principais fatos Trata-se de ação movida pela Sociedade Civil de Previdência Privada - 
REGIUS em desfavor da Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRAS. 
Em síntese, a Telebras foi condenada a declarar nula a forma de distribuição 
dos dividendos das ações preferenciais determinadas na Assembleia Geral 
Ordinária em 20.04.1994 e 27.04.1995, respectivamente, e a pagar à 
REGIUS os valores relativos às diferenças atinentes à distribuição dos 
dividendos, mediante a inclusão da correção monetária no capital social 
realizado. A controvérsia está atualmente submetida à apreciação do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que julgará os recursos especiais 
interpostos por ambas as partes (Resp 1403315/DF – Relator: Ministro 
Marco Buzzi). 

g. Chance de perda Provável 

h. Análise do 
impacto em caso de 
perda do processo 

Desembolso dos valores provisionados após o trânsito em julgado e 
discussão dos mesmos. 

i. Valor provisionado R$ 8.769.957,14 
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Controle Interno: Cód. Dossiê nº 00067 

Nº do Processo: 025438-91.2013.4.01.3400 

a. Juízo 20ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF 

b. Instância Justiça Federal da 1ª Região 

c.          Data           da 
Instauração 

24/09/1997 

d.         Partes         no 
processo 

Autor: Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil  
Réu: Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRAS 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Distribuição de dividendos 

f. Principais fatos A Previ ajuizou ação anulatória c/c ação de cobrança em face 
da Telebras objetivando anular a deliberação havida da 
Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27.04.95, em 
virtude da distribuição equivocada de dividendos aos 
acionistas preferenciais. A Telebras perdeu a ação em todas 
as instâncias e foi condenada a efetuar a distribuição dos 
dividendos, considerando a correção monetária a ser 
apurado em liquidação de sentença e correção monetária 
pelos índices da Justiça Federal, desde a data em que o 
pagamento seria devido e juros de mora de 1% desde a 
citação. Os honorários advocatícios foram majorados pelo 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o percentual de 10% 
sobre o valor da condenação. Após análise da matéria por 
todas as instâncias de governança e de controle (AGU, 
REDIR, Conselho de Administração da Telebras), e iniciado 
o cumprimento de sentença por parte da Previ, foi 
formalizado acordo judicial, devidamente homologado pelo 
Juízo, em que a Telebras se comprometeu a pagar R$ 
164.283.043,93 (valor incontroverso), sendo 15% no prazo 
de 5 dias do protocolo da petição em que se requerera a 
homologação do acordo judicial, e o remanescente em 30 
parcelas mensais e sucessivas, conforme cronograma 
acordado, a ser iniciado após um período de carência de 24 
meses. Entretanto, a controvérsia remanesceu quanto a uma 
parte dos valores requeridos pela Previ. Assim, o 
cumprimento de sentença prosseguiu no valor de R$ 
17.717.115,82 (segundo a Previ), razão pela qual a Telebras 
impugnou o pedido. Atualmente, os autos aguardam a 
realização da perícia técnica, que examinará os parâmetros 
dos cálculos para apuração de eventual valor devido. 

g. Chance de perda Remota 

h.        Análise        do 
impacto em caso de 
perda do processo 

Desembolso do valor provisionado a título de distribuição de 
dividendos. 

i. Valor provisionado R$ 29.823.615,82 
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Controle Interno: Cód. Dossiê nº00038 

Nº do Processo: 0556718-54.2000.8.26.0100 

a. Juízo 13ª vara cível do foro central da comarca de São Paulo 

b. Instância 13ª vara cível do foro central da comarca de São Paulo 

c.          Data           da 
Instauração 

17/05/2000 

d.         Partes         no 
processo 

Autor: Ricktel Telefones Ltda 
Réu: Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRAS 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Pagamento de indenização referente à conversão da 
obrigação de transferir as ações e aos dividendos. Há 
depósito judicial vinculado ao processo no montante de 
R$1.412.051,17. 

f. Principais fatos Em 17/5/2000, a Ricktel propôs ação de obrigação de fazer 
(0556718-54.2000.8.26.0100) na qual alegou ter adquirido 
direito às assinaturas feitas no plano de expansão da 
Telebras entre os meses de abril e novembro de 1995. 
Entretanto, em razão de deficiências existentes nas 
procurações, as transferências das ações não ocorreram, o 
que motivou o ajuizamento da ação em comento. A 
sentença (DJ de 22/9/2000) julgou procedentes os pedidos 
e condenou a Telebras a transferir as ações, a que se 
referem os certificados juntados aos autos, para o nome da 
Ricktel no prazo de 30 dias, e a efetuar o pagamento de 
todos os dividendos e bonificações desde a emissão das 
ações, sob pena de multa diária de R$ 200,00 em caso de 
descumprimento, além das despesas processuais e 
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da causa. Interposta a apelação, o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) negou provimento 
ao recurso, a teor do acórdão publicado em 16/10/2008, que 
transitou em julgado em 3/11/2008. Os autos foram 
arquivados, ante a ausência de manifestação da Ricktel. Em 
29/8/2017, a Ricktel requereu o cumprimento da sentença, 
9 (nove) anos após o trânsito em julgado, e em valor 
absolutamente desproporcional, R$ 7.021.020,02 (sete 
milhões, vinte e um mil, vinte reais e dois centavos). A 
Telebras impugnou o pedido e o Juízo determinou a 
realização de perícia, a fim de apurar se o valor requerido 
pela Ricktel é efetivamente o devido. A Telebras 
acompanhou a realização da perícia e o perito judicial 
apresentou laudo no qual apresentou dois valores possíveis, 
que dependeriam dos parâmetros a serem adotados pelo 
Juízo: R$ 783.053,35 ou R$ 670.830,43. A Telebras 
impugnará os termos do laudo pericial oportunamente. 

g. Chance de perda Provável 

h.        Análise        do 
impacto em caso de 
perda do processo 

Desembolso dos valores provisionados. 

i. Valor provisionado R$ 189.463,21 
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 Controle Interno: Cód. Dossiê nº 01832  
Nº do Processo: 10831.007012/2001-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a. Juízo  CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF 

b. Instância 1ª CÂMARA-3ªSEÇÃO-CARF-MF-DF 

c. Data da 
Instauração 

24/06/2004 

d. Partes no 
processo 

 Contribuinte Principal: FUNDAÇÃO CPQD 
Contribuinte Secundário: TELEBRAS 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Cobrança de Imposto de Importação e Imposto sobre Produto 
Industrializado 

f. Principais fatos Recurso Especial no CARF em 23/04/2018. 
 
Mandado de segurança impetrado na Justiça Federal para devolução de 
prazo de interposição do Recurso Especial. 
 
Entrada no CARF em 15/10/2018 (Unidade: SERET-CEGAP-CARF-MF-DF) 
 
Sem pauta ou previsão para julgamento. 

g. Chance de perda Possível 

h. Análise do 
impacto em caso de 
perda do processo 

Desembolso dos valores provisionados após o trânsito em julgado e 
discussão dos mesmos. 

i. Valor provisionado R$ 21.257.991,86 
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Controle Interno: Cód. Dossiê nº   01580 

Nº do Processo: 0154366-71.2012.8.26.0100 

a. Juízo 39ª Vara Cível de São Paulo 

b. Instância 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 

c.          Data           da 
Instauração 

05/06/2012 

d.         Partes         no 
processo 

Autor: Telefônica Brasil S/A 
Réu: Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRAS 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Restituição dos valores levantados pela Telebras em 2003. 

f. Principais fatos A Telefônica ajuizou ação com a finalidade de discutir 
suposto enriquecimento sem causa da Telebras em razão do 
levantamento de depósitos judiciais ofertados para garantir 
processos de execução. A demanda se originou, em síntese, 
porque em 06 de agosto de 2003, a TELEBRAS procedeu ao 
levantamento da quantia em questão, enquanto a Telefônica 
afirma que, nos termos do protocolo de cisão do Sistema 
Telebras, seria a proprietária desses valores. A sentença 
reconheceu a prescrição da pretensão e a Telefônica 
interpôs apelação. O TJSP deu parcial provimento ao 
recurso, apenas para reduzir o valor dos honorários 
advocatícios de sucumbência, mantendo os demais termos 
da sentença. Diante disso, a Telefônica interpôs recurso 
especial (Resp 1.343.529/SP – Relator: Ministro Moura 
Ribeiro), que não foi admitido na origem.  A Telefônica 
interpôs agravo, e o Relator conheceu da irresignação, mas 
negou provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, 
a Telefônica interpôs agravo interno. 

g. Chance de perda Possível 

h.        Análise        do 
impacto em caso de 
perda do processo 

Reembolso de valores conforme o valor provisionado. 

i. Valor provisionado R$ 10.407.570,88 
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Controle Interno: Cód. Dossiê nº   01530 

Nº do Processo: 0070948-22.2005.8.07.0001 

a. Juízo 9ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF 

b. Instância 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 

c.          Data           da 
Instauração 

14/07/2005 

d.         Partes         no 
processo 

Autor: Brasil Telecom Participações S/A (OI S/A) 
Réu: Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRAS 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Direito de regresso 

f. Principais fatos Brasil Telecom Participações S/A (atual OI S/A) ajuizou 
ação de conhecimento em face da Telecomunicações 
Brasileiras S/A – Telebras, buscando responsabilizá-la, na 
qualidade de então holding do Sistema Telebras, pelas 
condenações que vem sofrendo em decorrência dos 
contratos de participação financeira celebrados pelas 
empresas operacionais prestadoras de serviço de telefonia 
antes da cisão parcial da Telebras. A pretensão do direito 
de regresso se baseia no item 5.1. do Edital de 
Desestatização. Os pedidos foram julgados improcedentes 
e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
manteve o entendimento. Atualmente, a OI S/A tenta 
reverter, perante o STJ (Recurso Especial n. 1.052.854/DF), 
o acórdão que manteve a decisão que lhe desfavorece. O 
julgamento já se iniciou e aguarda voto-vista do Min Marco 
Buzzi. 

g. Chance de perda Possível 

h.        Análise        do 
impacto em caso de 
perda do processo 

Desembolso dos valores provisionados, que dependerão de 
apuração em liquidação. 

i. Valor provisionado R$ 324.520,47 
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Controle Interno: Cód. Dossiê nº   00637-TLB 

Nº do Processo: 0810371-65.2017.4.05.8100 

a. Juízo 6ª Vara Federal de Fortaleza - CE 

b. Instância 6ª Vara Federal de Fortaleza - CE 

c.          Data           da 
Instauração 

17/10/2017 

d.         Partes         no 
processo 

Autor: José Emilson Motta Barros de Oliveira Junior 
Réu: Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRAS 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Obrigação de pagar quarentena remunerada 

f. Principais fatos O autor exercia cargo com acesso a informações 
privilegiadas, após ser exonerado recebeu propostas de 
emprego em empresas do mesmo ramo da Telebras, não 
aceitou tais propostas devido ao período de quarentena 
exigido pela lei. Entrou com pedido de recebimento de 
remuneração da quarentena perante o Conselho de Ética da 
TELERBAS e este não aceitou o pedido de José Emilson. A 
Telebras foi citada em 17/10/2017 e contestou o pedido da 
parte autora. José Emilson havia requerido os benefícios da 
assistência judiciária gratuita. O juiz requereu a 
apresentação de declaração de imposto de renda. A 
documentação não foi apresentada como requerido, e o juiz 
revogou a gratuidade de justiça, determinando o 
reconhecimento das custas iniciais. A Telebras requereu a 
extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em 
vista a inércia de José Emilson. Foi proferida sentença 
extinguindo o processo sem resolução de mérito.  Aguarda 
prazo recursal. 

g. Chance de perda Possível 

h.        Análise        do 
impacto em caso de 
perda do processo 

Desembolso dos valores provisionados após o trânsito em 
julgado e discussão dos mesmos. 

i. Valor provisionado R$ 259.213,58 
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Controle Interno: Cód. Dossiê nº 00706-TLB 
Nº do Processo: 1001079-05.2018.4.01.3200 

  a. Juízo 1ª Vara Federal Cível de Manaus 
b. Instância 1ª Vara Federal Cível de Manaus 

  c. Data da Instauração 04/04/2018 

  d. Partes no processo Autor: Via Direta Telecomunicações Via Satélite e Internet LTDA 
Réu: Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRAS 

  e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Cumprimento de contrato para utilização de capacidade 
satelital. 

f. Principais fatos O objeto desse processo é a suspensão do contrato de parceria 
estratégica celebrado entre a Telebras e a Viasat, e a 
condenação da Telebras a cumprir suposto contrato que a Viasat 
alega existir, para explorar 15% da capacidade satelital do SGDC, 
mais indenização. O andamento do processo está suspenso por 
decisão do TRF – 1ª Região. 

g. Chance de perda Remota 
  h. Análise do impacto em 
caso de 

perda do processo 

Processo com chance remota de perda, porém de grande 
repercussão nacional. 

i. Valor provisionado R$2.220.376,56 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo nº 023.481/2018-8 

  a. Juízo Tribunal de Contas da União 
b. Instância Administrativa 

  c. Data da Instauração 12/07/2018 

  d. Partes no processo Representante: Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia 
e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil); 
Unidade Jurisdicionada: Telebras 

  e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Execução do contrato MCTIC 02.0040.00/2017, celebrado 
entre a Telebras e a União, tendo por objeto a prestação de 
serviços de telecomunicações relacionados ao atendimento do 
Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao 
Cidadão (Gesac). 
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f. Principais fatos Trata-se de representação formulada pelo Sindicato Nacional 
das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal 
(SindiTelebrasil) acerca da contratação da Telecomunicações 
Brasileiras S.A. (Telebras) pela União, por intermédio do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 
(MCTIC) - Contrato MCTIC 02.0040.00/2017, cujo objeto é a 
prestação de serviços vinculados ao Programa Governo 
Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac), com 
o objetivo de promover a inclusão digital e social e incentivar a 
realização de ações de governo eletrônico para a população 
brasileira. 
Referido processo foi objeto de deliberação por parte do TCU 
em Sessão Plenária realizada no dia 31/10/2018. Nesta 
oportunidade foi prolatada decisão por meio do Acórdão 
2.487/2018-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin 
Zymler, em que se concluiu pela legalidade da contratação 
realizada entre a União e a Telebras, fundamentada na 
inexigibilidade de licitação (art. 25, caput, da Lei 8.666/93). 
Além disso, o acórdão 2.487/2018-TCU-Plenário apresentou 
determinações e recomendações, já atendidas pelo MCTIC e 
encaminhadas ao TCU. 
O processo encontra-se em fase de monitoramento pela 
Unidade Técnica da Corte de Contas da União. 

g. Chance de perda Remota  
  h. Análise do impacto em 
caso de 

perda do processo 

Caso não obtenha êxito neste processo poderá ser 
determinada a anulação do contrato MCTIC 02.0040.00/2017, 
estando a Telebras sujeita, ainda, a eventuais sanções de 
natureza administrativa. 

i. Valor provisionado Não há valor provisionado. 
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Processo nº 022.981/2018-7 

  a. Juízo Tribunal de Contas da União 
b. Instância Administrativa 

  c. Data da Instauração 03/07/2018 

  d. Partes no processo Unidade Jurisdicionada: Telebras 

  e. Valores, bens ou direitos envolvidos Execução dos termos do Acordo de 
compartilhamento de Receitas celebrado entre a 
Telebras e a empresa Viasat Brasil Serviços de 
Comunicações Ltda. 

f. Principais fatos Trata-se de representação acerca do acordo de 
parceria estabelecido entre as empresas Telebras e 
Viasat Brasil Serviços de Comunicações Ltda., com a 
finalidade de estabelecer o compartilhamento de 
receita de capacidade satelital pela 
comercialização, em regime de cooperação, da 
banda Ka do Satélite Geoestacionário de Defesa e 
de Comunicações Estratégicas (SGDC). 
Este processo foi objeto de deliberação por parte do 
TCU em Sessão Plenária realizada no dia 
31/10/2018. Nesta oportunidade foi prolatada 
decisão por meio do Acórdão 2.488/2018-TCU-
Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, 
em que se concluiu que o acordo foi regularmente 
celebrado sob a tutela do artigo 28, § 3º, II da Lei 
13.303/16, e apresentadas recomendações de 
ajuste em cláusulas de conteúdo econômico do 
Acordo. 
As novas condições negociadas para o atendimento 
das determinações do Acórdão 2.488/2018-TCU-
Plenário foram apresentadas ao Tribunal de Contas 
da União em 1º de fevereiro de 2019, pendente de 
nova manifestação da Corte de Contas da União. 
 

g. Chance de perda Remota  

  h. Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Caso não obtenha êxito neste processo a Telebras 
poderá ser compelida a anular o Acordo de 
Compartilhamento, sujeitando-se, ainda, a 
eventuais sanções de natureza administrativa e 
contratual.    

i. Valor provisionado Não há valor provisionado. 
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e 

relevantes em conjunto 

 

Processo Cível: Recursos Especiais afetados no Superior Tribunal de Justiça. 

Objeto: Complementação acionária decorrente do contrato de participação financeira 
(autofinanciamento) relativo ao antigo sistema Telebras. 

Contextualização: Dois Recursos Especiais foram afetados pelo Ministro Paulo de 
Tarso. Os referidos recursos discutem a legitimidade das empresas que arremataram 
as ações no leilão regido pelo Edital de Desestatização MC/BNDES 01/98, em 
demandas que versem sobre resíduo acionário decorrente dos contratos de 
participação acionária dos promitentes-assinantes à época da vigência do sistema de 
autofinanciamento para expansão da malha telefônica, bem como o direito de regresso 
integral contra a Telebras. 

Impacto: Reconhecimento da legitimidade da Telebras nas ações judiciais que versam 
sobre o resíduo acionário decorrente dos contratos de participação acionária dos 
promitentes-assinantes à época da vigência do sistema de autofinanciamento para 
expansão da malha telefônica, com possiblidade de regresso integral contra a Telebras. 

Resultado: O STJ fixou a tese no Tema 910 pela legitimidade concorrente da Telebras 
e das empresas que arremataram as teles locais no edital de desestatização 
MC/BNDES 01/98, para figurarem no polo passivo das ações que discutem o 
ressarcimento dos valores devidos a título de complementação acionária, negando 
provimento aos dois Recursos Especiais, com a publicação dos acórdãos em 
01/08/2018 e com trânsito em julgado em 19/11/2018. 

 
Valores Envolvidos: Não há valor envolvido. 
 
Valor Provisionado: Não há valor provisionado.  
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Processo Cível: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 450. 
 

Objeto: Declaração de nulidade de processo licitatório (Chamamento Público) 
 

Contextualização: O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 450, no Supremo Tribunal Federal 
(STF), para questionar, que segundo alegam, ato da Telebras (Telecomunicações 
Brasileiras S/A) que pretende alienar o uso e operação do Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), que será usado para ampliar a oferta de 
internet de alta velocidade no Brasil. A ADPF questiona o edital de chamamento público 
1/2017, da Telebras, que promove licitação pública para alienação da comercialização 
de capacidade satelital do SGDC. O partido diz que a ação tem por objetivo garantir a 
real destinação do primeiro satélite brasileiro para o atendimento do interesse coletivo, 
da soberania e da segurança nacional. O partido pede a concessão de medida liminar, 
ad referendum do Plenário, para suspender o processo licitatório até o julgamento final 
da ADPF. No mérito, requer a procedência da ação, com a declaração de nulidade do 
ato convocatório instrumentalizado no Edital de Chamamento Público 1/2017 da 
Telebras. 

 
Impacto: Descontinuidade de projetos benéficos para a sociedade brasileira em termos 
de transmissão de dados e fornecimento de serviços. A Telebras entende que o 
processo perdeu o objeto em função de alterações na forma de exploração da 
capacidade satelital, já em execução. O processo está sem movimentação desde 
outubro de 2017. 
 
Valores Envolvidos: Valor da causa em R$ 100,00. 
 
Valor Provisionado: Não há valor provisionado. 
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Processo Trabalhista: Ação Civil Pública 

Objeto: (1) Nulidade dos contratos de Empregados em 
Comissão (ad nutum); (2) Abster-se de contratar trabalhadores 
nessa modalidade; e (3) Abster-se de dispensar empregados 
permanentes sem motivação. 

Contextualização: No ano de 2015 foi proferida sentença 
reconhecendo como irregular a contratação de todos os 
“empregos públicos em comissão” (ad nutum). Assim sendo, 
foram (1) considerados nulos de pleno direito os contratos 
existentes no âmbito da Telebras; (2) determinado o imediato 
desligamento de todos os empregados comissionados; e (3) 
abster-se de dispensar empregado permanente sem motivação.  
O processo encontra-se em fase recursal no Tribunal Regional 
do Trabalho da 10ª Região (Brasília). 

Impacto: Possibilidade de perda de expertise, além da 
dificuldade de reposição de empregados, em decorrência do 
contingenciamento de recursos para as estatais, com possível 
prejuízo nos projetos sob a responsabilidade da Telebras, tais 
como (i) Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas – SGDC; (ii) Cabo Submarino à Europa; (iii) Redes 
Metropolitanas; (iv) Amazônia conectada; e (v) Projetos 
Sistemas de Suporte à Operação ou OSS.  

 
Valores Envolvidos: Valor da causa em R$ 3.000.000,00. 
 
Valor Provisionado: R$ 1.000.000,00; a título de dano moral 
coletivo. 
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4.7 - Outras contingências relevantes 

 

Não há outras contingências relevantes 
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários 
estão custodiados 
 
 

Nada a acrescentar. 
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos 

 
a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, 
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, 
em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política. 
 
Em 30 de agosto de 2018, o Conselho de Administração aprovou a Política de Gestão 
de Riscos.  
 

b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, 
incluindo:  
 
i) os riscos para os quais se busca proteção 
 

A Empresa entende que os riscos devem ser considerados em todas as decisões. 
Portanto sua gestão deve ser realizada de maneira integrada e as respostas a eles 
devem atentar para as possíveis consequências cumulativas de longo prazo e de longo 
alcance. 
 
Os riscos para a Telebras são assim classificados conforme o seu TIPO:  
 

 Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos 

estratégicos da organização. 

 Operacional: eventos que possam comprometer as atividades e/ou os resultados 

da unidade, normalmente associados a falhas, à deficiência ou inadequação de 

processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da 

gestão quanto à eficácia e eficiência dos processos organizacionais. 

 Além dessa classificação, os riscos também são classificados conforme a sua 
natureza, ou seja, aquilo que define a sua origem. Na Telebras, buscamos 
proteção em face de diversas naturezas de riscos, a saber: político, 
econômico/financeiro/orçamentário, de imagem, 
legal/regulatório/conformidade, de eventos naturais, econômicos, de operações, 
social/socioambiental, tecnológico e de integridade.  
 

ii. os instrumentos utilizados para proteção 
 

Apresentamos os instrumentos utilizados para a proteção da Telebras em face dos 
fatores de riscos citados no tópico 4.1.  
 
Ao Emissor:  
 
Risco: Cortes Orçamentários.  
Em caso de não aprovação do orçamento solicitado ou em caso de contingenciamento 
financeiro, a Telebrás readequará suas atividades que representam despesas fazendo 
o ajustamento devido.  
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Risco: Processos judiciais envolvendo a Telebras poderão afetar negativamente sua 
situação econômica- financeira. 
A Telebrás constituiu provisões para todos os valores em disputa que representam 
chance de perda provável, conforme classificado pela Empresa após análise por seus 
consultores jurídicos, tomando por base o ordenamento jurídico em vigor e as 
decisões sobre a matéria. Em 28 de fevereiro de 2019, a Telebras provisionou o valor 
total consolidado de, aproximadamente, R$46,45 milhões relativamente aos processos 
em que é parte, dos quais R$35,84 milhões estavam relacionados a processos cíveis, 
R$9,59 milhões estavam relacionados a processos trabalhistas e R$1,02 milhão estava 
relacionado a processos tributários. Em comparação com informações referentes ao 
mês de fevereiro de 2018, houve uma redução de 6,65% no valor provisionado. 
Caso haja decisão desfavorável nos processos em que as perdas resultarem em valores 
superiores às provisões realizadas, as condições financeiras e o resultado operacional 
da Telebras poderão ser afetados.  
 
Risco: Incidentes nos sistemas e serviços de tecnologia da informação e de segurança 

da informação poderão impactar a imagem, operação e a disponibilização tempestiva 

de informações. 

A Gestão de TI da Telebras trabalha, no âmbito dos incidentes e problemas, utilizando 
as melhores práticas do “Information Technology Infrastructure Library”(ITIL), 
minimizando o impacto de possíveis maus funcionamentos sistêmicos. Da mesma 
forma, é feita gestão continua através das práticas do “Control Objectives for 
Information and related Technology (COBIT)” para evitar a obsolescência dos mesmos, 
utilizando soluções consolidadas de mercado. No âmbito da gestão de segurança da 
informação, são utilizadas as práticas da ISO 27.001 de forma a mitigar danos ao dia a 
dia operacional da Empresa. 
 
Risco: As parcerias existentes podem não desempenhar como esperado, impactando 
negativamente os resultados da empresa. 
No decorrer de 2018, o processo de gestão da estratégia foi implementado no âmbito 
da Telebras.  Um dos Objetivos Estratégicos da empresa é “Ser eficiente na gestão de 
terceiros e parceiros”. O desdobramento desse objetivo contempla o estabelecimento 
de indicador, meta e projetos, que deverá mitigar o risco. 

 
Risco: A capacidade de se adaptar e ter acesso a novas tecnologias para aproveitar as 
oportunidades relacionadas à transformação digital é fundamental para a 
competitividade da empresa. 
 
No decorrer de 2018, o processo de gestão da estratégia foi implementado no âmbito 
da Telebras. Os Objetivos Estratégicos “Fornecer Soluções Inovadoras” e “Inovar 
conjuntamente com os clientes internos e externos” deverão mitigar o risco. 
 
Risco: Incapacidade de saldar Financiamento e Passivos Judiciais 
 
A FINEP e a Telebras firmaram, de dezembro de 2017 até dezembro de 2018, 3 aditivos 
a este contrato, contemplando a suspensão temporária do pagamento de juros e do 
prazo de amortização do valor financiado. Em virtude dos aditivos, será retomado o 
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pagamento dos juros, em dezembro de 2019, e iniciada a amortização em maio de 
2020. Caso a Telebras ainda não possua capacidade de geração de caixa para cumprir o 
contrato de financiamento, provavelmente terá que negociar um novo aditivo de 
prorrogação e/ou de pagamentos de juros e amortização. Para os acordos judiciais, 
dependendo da situação de caixa, a Telebras deverá pleitear aos requerentes um novo 
acordo.  A Telebras deverá aumentar a receita operacional ou melhorar sua eficiência, 
buscando a sua sustentabilidade para honrar o financiamento e os acordos judiciais. 
 
A seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle  
Risco: mudanças nas políticas públicas que norteiam a atuação da Telebras. 
A Telebrás aceita o risco pelos motivos expostos no item 5.5.  
Risco: imposição de programas e projetos de baixa rentabilidade pelo acionista 
majoritário. 
A Telebrás aceita o risco pelos motivos expostos no item 5.5.  
Risco: quebra de continuidade por substituição de dirigentes. 
A Telebrás aceita o risco pelos motivos expostos no item 5.5.  
Risco: extinção ou reorientação da organização. 
A Telebrás aceita o risco pelos motivos expostos no item 5.5.  
 
Aos acionistas da companhia: Não foram identificados riscos cuja fonte sejam os 
acionistas. 

 
A suas controladas e coligadas 
Risco: Variação negativa do resultado ou interesse distinto da coligada 

A única coligada existente é a Visiona e os instrumentos relativos à gestão de risco 
quanto à nossa participação são:  

a. caso a coligada venha a apresentar dificuldades financeiras, a Telebras 

realizará aportes de capital para cobrir essas dificuldades, se houver anuência 

do Conselho de Administração; 

b. caso a coligada tenha interesses econômicos e comerciais distintos dos 

interesses da Telebras, ou entre si, a Telebras poderá, dependendo da 

situação, se retirar da sociedade (direito de recesso); e 

c. caso ocorra responsabilização de naturezas trabalhista, tributária, ambiental 

e/ ou de defesa do consumidor, ou a existência de passivos ocultos que 

acarretem prejuízos à Coligada, a Telebras acompanhará a administração da 

coligada por intermédio da participação nos Conselhos (Administração e 

Fiscal) e da solicitação de auditoria. 

 
A seus fornecedores 
Risco: Não cumprimento das obrigações contratuais.   
Com intuito de desestimular o não cumprimento das obrigações, os Contratos 
realizados entre a Telebras e as empresas Contratadas, em regra, possuem 
penalidades contratuais e níveis mínimos de serviços específicos. 
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A seus clientes 
As ações de mitigação dos riscos associados a essa segmentação são: 
 
Riscos: conjunturais, legais e regulatórios. 
Realização de ações políticas, executivas e na mídia tradicional e digital para 
sensibilização da necessidade e da importância da Telebras no mercado de Telecom, 
bem como estudo robusto de alternativas de contratação pelos órgãos públicos 
através de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
 
Riscos: mercadológicos. 
Ampliação da capacidade da Telebras nas rotas dos principais clientes de modo a 
poder oferecer upgrades que mantenham ou aumentem o faturamento total; 
implantação de rotas alternativas para aumento da disponibilidade; maior 
proatividade na solução de falhas nas redes dos clientes através da tomada de 
iniciativa pela Telebras em fazer contato ágil em caso de falhas, substituindo 
um troubleshooting reativo; parcerias com provedores para troca de EILDs; e provisão 
de última milha no atendimento de órgãos do governo federal em todo o País. 
 
Aos setores da economia nos quais o emissor atue  
 
Risco: disrupção Tecnológica.  
Foi criado grupo de estudo para análise de soluções SD-WAN, cujo trabalho se iniciou 
no ano passado e tem como resultado trials e relatórios técnicos sobre a usabilidade 
da tecnologia dentro da arquitetura de rede da Telebras; 
 
Risco: “comoditização” da conexão IP.  
Criação de estratégias de parceria e levantamento de funding para ampliação da 
capacidade de rede. Estudos no sentido de otimizar o investimento em rotas cujo o 
Return on Investment (ROI) seja mais atrativo bem como o Payback mais rápido. 
 
Riscos: legais.  
A Telebras tem se posicionado, até por força de lei, como uma empresa de nicho e 
propósito específico, não tendo, portanto, como competir de igual para igual com as 
demais operadoras. Esse espaço de atuação decorre da ausência de interesse privado 
nesses mercados ou da falta de soluções economicamente razoáveis à administração 
pública. O Decreto 8135/2013 garantia essa economicidade à contratante da Telebras.  
 
À regulação dos setores em que o emissor atue 
 
Risco: não atendimento ou falta de tempestividade no cumprimento das disposições 
legais e regulamentares relativas a regulação do setor, regulação ambiental e risco de 
não conformidade. 
 
A gestão de riscos insere-se no compromisso da Telebras de atuar de forma ética e em 
conformidade com os requisitos legais e regulatórios estabelecidos no Brasil.  
 
Para dar suporte à estrutura de controles internos e gerenciamento de riscos, a área 
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de conformidade da Gerência de Governança tem a responsabilidade de revisar e 
adequar os normativos internos da empresa, com o objetivo de garantir a formalidade 
dos processos associados a esses temas. Para tanto, a área realiza constantemente 
estudos com o objetivo de avaliar a aderência das estruturas e dos normativos 
internos à legislação aplicável, propondo deliberações para promover a conformidade 
legal da instituição. 
 
Além dos normativos relacionados à gestão de riscos, buscando uma visão integrada 
de gestão e o cumprimento de determinações legais, foram elaborados os seguintes 
normativos ligados diretamente à gestão de integridade: Política de Integridade da 
Telebras, aprovada em agosto de 2018, e Programa de Integridade, aprovada em abril 
de 2019. O Programa de Integridade seguiu as diretrizes dos guias de integridade 
publicados pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da 
União – CGU, com vistas a se tornar uma ferramenta de governança capaz de 
promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à 
detecção e à punição de fraudes, atos de corrupção, irregularidades e desvios de 
conduta, os quais têm potencial para dificultar que a Telebras alcance seus objetivos 
em todos os níveis. 
 
Cabe destacar que as estratégias estabelecidas para a proposição do Programa de 
Integridade incorporaram as diretrizes e os instrumentos relacionados ao 
Planejamento Estratégico, à Política de Gestão de Riscos, ao Regimento Interno, ao 
Código de Ética e ao Guia de Conduta da Empresa.  
 
Cabe destacar também que houve a elaboração e submissão à aprovação do Plano de 
Integridade da Empresa, contemplando as ações necessárias para a operacionalização 
das diretrizes da Política e dos objetivos do Programa de Integridade. 
 
Em paralelo às ações destacadas, estão sendo promovidos eventos para treinamento e 
comunicação para fins de conscientização, abordando os temas sob responsabilidade 
regimental e estatutária da Diretoria de Governança da Telebras. 

 
iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos 
 
As instâncias de supervisão assessoram o Presidente da Telebras na definição e 
implementação de normativas e procedimentos para a gestão de riscos.  

 
a) COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE 

É o colegiado de mais alto nível da Empresa ligado à gestão de riscos, possuindo 
como responsabilidades aprovar a metodologia, decidir quais riscos serão 
atacados, qual a estratégia e prioridade para o ataque aos riscos. O Comitê é 
composto pelo Presidente e por cada um dos Diretores da Telebras. 
 
b) COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE 

O Comitê é composto por dois representantes de cada uma das seguintes áreas: 
Gabinete da Presidência, Diretoria Administrativo-Financeiro, Diretoria Técnico-
Operacional, Diretoria Comercial, Área de Gestão de Riscos da Gerência de Gestão 
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Empresarial e Área de Integridade da Gerência de Governança. 
 
É o responsável por auxiliar a construção das decisões do Comitê Executivo de 
Gestão de Riscos e Integridade e validar as ações da área de gestão de riscos da 
Gerência de Gestão Empresarial em todos assuntos ligados à gestão de riscos. 

 
c) UNIDADES DE GESTÃO DE RISCOS 

É o grupo ligado à gestão de riscos, instituído dentro de cada uma das Diretorias, 
que tem a responsabilidade de aprovar a identificação, avaliação e ataque a cada 
um dos riscos identificados pelos gestores de projeto e de processo, bem como 
acompanhar as ações de combate.  
 
As Unidades de Gestão de Riscos serão compostas pelo dirigente máximo de cada 
Diretoria e pelos respectivos Gerentes. A composição das Unidades, durante as 
reuniões, poderá variar conforme os riscos a serem considerados. 

 
d) ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS DA GERÊNCIA DE GESTÃO EMPRESARIAL  

É o grupo responsável por propor a política e metodologia de gestão de risco e 
supervisionar as ações de ataque desenvolvidas pelos gestores de projetos e pelos 
donos de processos.  
 
e) AGENTES DE RISCO E INTEGRIDADE 

Composto por um representante de cada uma das Gerências. São responsáveis por 
multiplicar a cultura de gestão de riscos, apoiar a identificação, avaliação e o 
ataque aos riscos, propondoa criticidade dos riscos. 
 
f) DONOS DE PROCESSO E GESTOR DE PROJETO  

Os Donos de Processo e Gestores de Projeto possuem as seguintes atribuições: 
• Identificar e realizar a gestão dos riscos diretamente ligados aos processos 

e projetos a eles atribuídos.   

• Identificar e acompanhar os resultados de atividades de gestão de risco nos 

processos/projetos sob sua responsabilidade.  

• Considerar e documentar todos os riscos identificados e o seus impactos 

nos objetivos específicos de seus processos e projetos.  

• Incluir os novos riscos decorrentes de mudanças nos contextos interno e 

externo de forma documentada na gestão de riscos. 

g) TODOS OS COLABORADORES  

Os Colaboradores possuem as seguintes atribuições: 
• Identificar riscos para os objetivos da empresa, do projeto ou do processo 

e informá-los à pessoa responsável pela sua gestão. 

• Comunicar eventos que afetam a probabilidade ou o impacto de um risco 

identificado para o gestor desse risco.   

c) a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da 
efetividade da política adotada 
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A estrutura de gerenciamento de riscos e de controles internos da Telebras é 
conduzida em todos os níveis da empresa, sendo constituída por três linhas de defesa:  

i. Primeira linha de defesa: é composta pelos Donos de Risco (gerentes e 

líderes de projeto), Unidades de Gestão de Riscos e os colaboradores. É 

a responsável por elaborar, executar e revisar os controles internos e 

processos, visando manter a conformidade das atividades sob sua 

atribuição. Essas unidades ainda têm a atribuição de reportar, 

tempestivamente, as deficiências nos controles internos e executar as 

ações corretivas e preventivas.  É o nível da execução. 

ii. Segunda linha de defesa: é composta pelos Comitê de Gestão de Riscos 

e pela Área de Gestão de Riscos. É responsável por coordenar as 

atividades de gestão de riscos, orientar e monitorar a implementação 

das práticas de gestão de riscos por parte da gestão operacional, apoiar 

a definição de metas de exposição ao risco, monitorar riscos específicos, 

bem como ajudar a definir controles e/ ou monitorar riscos e controles 

da primeira linha de defesa. É o nível da supervisão e o monitoramento. 

iii. Terceira linha de defesa: representada pela Auditoria Interna, possui, 

dentre outras atribuições, a responsabilidade de aferir a adequação dos 

controles internos, a efetividade do gerenciamento dos riscos e a 

correta execução do Programa de Integridade.  É o nível da avaliação de 

tudo o que foi desenvolvido pelos níveis anteriores. 

A gestão de riscos é de responsabilidade de todos os gestores da estrutura 
organizacional da Empresa. Sua estrutura está expressa no item 5.1. b (iii). 
 
A verificação da efetividade da Política de Gestão de Riscos Corporativos Operacionais 
cabe, preliminarmente, à Diretoria Executiva, por meio da revisão periódica de seus 
normativos, e à Auditoria Interna, por meio da realização de auditagens, obedecendo 
seu plano anual de trabalho, e através de testes executados de forma independente 
em relação às áreas de gestão de negócios. 
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado 

 
a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de 

mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de 
sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou 
uma política 

 
Não existe uma política específica para o gerenciamento de riscos de mercado 
formalmente instituída. Destaca-se a abordagem mais ampla da gestão de risco, a qual 
associa a visão econômico-financeira tradicional a elementos de gestão. 
 
A Política de Gestão de Riscos da Telebras explicita 02 grupos de riscos: estratégico e 
operacionais. Ainda, se subdividem em 10 categorias, sendo uma delas Risco 
econômico/financeiro/orçamentário. As diretrizes para gestão de riscos de mercado 
estão contidas dentro desse subgrupo. 
 
Os limites aceitáveis de riscos de mercado dependem das condições do ambiente de 
negócios 
(nível de preços, taxas e volatilidade dos fatores de risco, incertezas políticas, 
macroeconômicas e outras que influenciam significativamente nosso desempenho 
econômico-financeiro) e devem ser definidos para cada novo Plano de Negócios, 
considerando nossos objetivos estratégicos, metas, valor esperado e liquidez dos 
recursos financeiros necessários. 
 

b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, 
quando houver, incluindo: 

 

i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção  

Os principais riscos de mercado aos que a Empresa está exposta e para os quais 

busca proteção estão relacionados a riscos cambiais, taxa de juros e de liquidez. 

Risco de Taxa de Juros: consiste no risco de a TELEBRAS ter que contabilizar perdas em 

razão de oscilações das taxas de juros de mercado. As posições ativas da TELEBRAS, ou 

seja, os investimentos financeiros da empresa são mantidos em fundos de investimento 

extra mercado, regidos pela Resolução Nº 3.284, de 25 de maio de 2005, e, 

eventualmente, em fundos exclusivos, estruturados com finalidades específicas. Esses 

investimentos possuem riscos inerentes à volatilidade das taxas de juros, taxas de 

administração, spreads de crédito dos títulos que compõem o índice de mercado 

Anbima (IMA). 

Risco de Taxa de Câmbio: decorre do passivo cambial de o Projeto SGDC ser impactado 

por flutuações nas taxas de câmbio, dado que parcela significativa desse passivo está 

atrelada ao dólar norte americano.  Ressalta-se que a Telebras não possui receita em 

moeda estrangeira, não sendo possível a realização de hedge natural da operação. 

Em 2013, foi assinado o contrato com a Visiona Internacional BV levando a Telebras a 
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exposição cambial, resultante das oscilações nos preços de moeda estrangeira (USD) no 

mercado spot, no mercado futuro e de volatilidade. 

Risco de Liquidez: consiste no risco da dinâmica do seu fluxo de caixa, que é fortemente 

impactado pelos investimentos e pelos aportes de capital da União. As receitas da 

empresa ainda não são significativas de forma a garantir uma estabilidade do fluxo 

caixa da Empresa. Dessa forma, a Empresa mantém seus investimentos em portfólio 

com alta liquidez. As disponibilidades da Empresa são acompanhadas diariamente pela 

Gerência Financeira e comunicada a todos os intervenientes do processo, de forma que 

a Diretoria acompanha regularmente a situação do fluxo caixa da Empresa. 

 
Quanto à estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de 
mercado, o Comitê Executivo de Gestão de Riscos e Integridade é responsável pela 
aprovação do apetite a riscos da Empresa. A partir desta definição, caberá ao Comitê a 
aprovação do seu desdobramento em termos de tolerância a cada tipo de risco, 
incluindo os riscos de mercado, assim como das estratégias de tratamento desses 
riscos. 
 
A estrutura organizacional de gerenciamento dos riscos financeiros citada no item 5.1. 
b (iii) está vinculada à estrutura que visa suportar a Política de Gestão de Riscos 
Corporativos, sendo que o risco de mercado é parte dela. A estrutura de controles 
internos está citada no 5.3 (b) e a Empresa a considera adequada para conduzir a 
verificação da efetividade da política de gerenciamento de riscos de mercado. 
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5.3 - Descrição dos controles internos 

 

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais 
controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para 
corrigi-las. 

 

A Telebras avalia a eficácia de seus controles internos para assegurar a elaboração de 
suas demonstrações financeiras em três linhas de defesa. A Gerência Fiscal e de 
Controle avalia o grau de eficiência dos controles internos em primeira linha de defesa. 
As atividades relativas à segunda linha de defesa são realizadas pela área de Gestão de 
Riscos, no âmbito da Diretoria de Governança. A Auditoria Interna e o Comitê de 
Auditoria Estatutário (COAUD) atuam na terceira linha de defesa, por meio de 
diagnósticos de auditoria.  

A Gerência de Auditoria interna atua também na melhoria contínua dos processos da 
Companhia, encaminhando as sugestões de melhorias identificadas para tratamento 
nas respectivas áreas responsáveis. 

Elaborado em base de matriz de riscos, o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e o 
resultado de sua execução são apresentados ao Conselho de Administração (CA), ao 
Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) e ao Conselho Fiscal (CF). 

b. as estruturas organizacionais envolvidas 

As áreas envolvidas são: a) A Gerência Fiscal e de Controle; b) Diretoria de 
Governança; c) Gerência de Auditoria Interna, que se reporta diretamente ao Conselho 
de Administração. 

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração 
do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido 
acompanhamento. 

A supervisão dos controles internos é realizada pelo Diretor de Governança. Em 
conformidade com o art. 9° § 3º inciso II da Lei das Estatais (lei 13.303/16) a auditoria 
interna é responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do 
gerenciamento de riscos e dos processos de governança. 

 

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório 
circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos 
termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da 
atividade de auditoria independente 

 Será tratado em conjunto com o item “e” abaixo. 

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório 
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas 
adotadas 
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PARTE I – REGISTROS CONTÁBEIS  
 
1. ATIVO CIRCULANTE 
 
1.1. BANCO CONTA MOVIMENTO 

Efetuamos análises referentes ao quarto trimestre de 2018,e constatamos que as 
demonstrações foram apresentadas no grupo de Bancos Conta Movimento o saldo de 
R$ 554.821, dividido entre contas do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco 
Itaú, Santander e Bradesco conforme demonstramos no quadro abaixo. 

Valores em R$ 

CONTA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
SALDO 

CONTÁBIL 
SALDO 

BANCÁRIO 
DIVERGÊN

CIA 

BCO-CM-MN-B.BRASIL-DF AG 1607-1 CC 
333699-9 

36.967  36.967  - 

BCO-CM-MN-B.BRASIL-DF AG 1607-1 CC 
6257-X 

1  1  - 

BCO-CM-MN-B.BRASIL-DF AG 1607-1 CC 
6286-3 

- -  - 

BCO-CM-MN-B.CEF-DF AG 2403 CC 783-9 4.438 4.438  - 

BCO-CM-MN-B.SANTANDER-DF AG 3035 
CC13000053-5 

12.224  12.224  - 

BCO-CM-MN-B.ITAU-DF AG 0522 CC04360-
3 

5.742  5.742  - 

BCO-CM-MN-B.BRASIL-DF AG 1607-1 CC 
6320-7 

476.472  476.472  - 

BCO-CM-MN-B.BRADESCO-DF AG 2962-9 
CC 7995-2 

6.309  1  6.308 

BCO-CM-MN-B.SANTANDER-DF AG 3035 
CC13000049-4 

12.668  12.667  0  

TOTAL 554.821 548.512 6.308 

Fonte: balancete dez/2018 e extratos bancários dez/2018 
 
Identificamos que no Banco Bradesco, o saldo da conta corrente de acordo com 
extrato bancário corresponde a apenas R$ 1,00, enquanto o restante que compõe o 
valor total de R$ 6.308 corresponde há um saldo de investimento de curto prazo 
conjunto a conta corrente. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Reclassificar o saldo correspondente ao investimento na rubrica 
da conta corrente Banco Bradesco para o grupo contábil de 
“Aplicações Financeiras”. 

 
COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
A reclassificação não será necessária, porque a conta do Bradesco deixou de ser conta 
de investimento e passou a ser somente conta corrente.  
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1.2. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 
Em nossas análises referentes ao quarto trimestre de 2018, identificamos nas 
demonstrações no grupo de Aplicações Financeiras o saldo de R$ 213.528.426, dividido 
entre Aplicações Financeiras do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal conforme 
demonstramos no quadro abaixo. 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Curto prazo   
Apl. Financ-mavjr-vr original-m. Nac. 155.563.748 
Longo prazo  
Outras apl. Financ-mavjr-v. Original-m. Nac. 57.964.678 

TOTAL 213.528.426 

Fonte: balancete de dezembro/2018 
 
Constatamos que a Empresa não dispõe de Política de Investimentos devidamente 
formalizada e aprovada pela alçada competente (Diretoria ou Administração), que 
contemple, basicamente, os critérios de avaliação de risco das aplicações financeiras, a 
definição das instituições financeiras com as quais se deseja operar e os tipos de 
aplicações permitidas.  
 
Evidenciamos que não existem distorções entre os documentos comprobatórios 
apresentados e os dados demonstrados na contabilidade, também chegamos à 
conclusão de que os valores dos rendimentos apresentado em extratos bancários e 
suas despesas financeiras são contabilizados nas receitas financeiras e impostos a 
recuperar para o período auditado está registrado corretamente. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Para aprimoramento dos controles internos, orientamos a 
elaboração de uma política de investimentos, devidamente 
aprovada pela alçada competente, que contemple, no mínimo, 
os seguintes aspectos: 
 

 Perfil das Instituições Financeiras com as quais a Empresa 
deve operar; 

 A rentabilidade mínima esperada (benchmark); 

 Perfil de risco dos investimentos (moderado, conservador 
ou agressivo); 

 Definição dos Indexadores dos investimentos (CDI, SELIC, 
IGPM, IPCA ou IBOVESPA); e 

 Alçadas para aprovação das aplicações e resgates. 
 
COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
A Política de Investimento/Financeira está em fase de elaboração. 
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1.3. CLIENTES 
 
Em 31/12/2018, esta rubrica apresentou o montante de R$ 57.313.503, distribuídos 
nas contas a seguir: 

   

Valores em 
R$ 

DESCRIÇÃO 
CONTÁBI
L 

OPERACIO
NAL 

DIVERGÊN
CIA 

C.RECEBER-VRS FATUR-MERCADORIAS-SAP SD 
M NAC 

118.221  

58.165.654  

                       

C.RECEBER-VRS.FATURADOS-SCM-AR-SAP SD M 
NAC 

58.008.64
5   

C.RECEBER-VRS FATURADOS-RENDAS-SAP SD M 
NAC 

38.788  
 

C.RECEBER-VR.NÃO FATUR-SCM-APROP-SAP SD 
M NAC 

23.532.40
1  

27.720.611  
 -    

C.RECEBER-VRS NÃO FAT-RENDAS-APROP-
MANUAL- M NAC 

4.188.210  
 

C.RECEBER-VENCIDOS-1 A 30 DIAS 
15.267.44

5  
10.670.075  4.597.370  

C.RECEBER-VENCIDOS-31 A 60 DIAS 1.487.934 1.502.182 (14.248) 

C.RECEBER-VENCIDOS-61 A 90 DIAS 421.334 397.400 23.934 

C.RECEBER-VENCIDOS-91 A 120 DIAS 1.163.504 1.116.775 46.729 

C.RECEBER-VENCIDOS-121 A 150 DIAS 38.606 191.077 (152.472) 

C.RECEBER-VENCIDOS-151 A 180 DIAS 245.707 123.252 122.455 

C.RECEBER-VENCIDOS-MAIS DE 180 DIAS 
30.693.25

4 
30.454.076 239.179 

CRÉDITOS VENCIDOS-RETIFICADORA 
(49.317.7

84) 
(44.454.837

) 
(4.862.946) 

C.RECEBER-RETIFIC.EVID-INAD-CRÉDITOS 
BAIXADOS 

(28.572.7
62) 

(28.572.762
) 

- 

Fonte: balancete e controle de clientes dez/2018 
 
Confrontamos os saldos contábeis com os relatórios financeiros disponibilizados pela 
auditada, realizamos a segregação de acordo com seus critérios de contabilização e 
identificamos que o rateio dos registros por data estava apresentando diferença ao 
registrado na contabilidade. 
 
Realizamos o recálculo a partir da data de vencimento apresentado no relatório de 
clientes, com intuído de classificar de acordo com o demonstrado no balancete.  
 
Por mais que o saldo final não apresente divergência, a classificação por período 
vencido não corresponde à realidade aplicada na contabilidade, como demonstrado no 
quadro anterior. 
 
Avaliamos que não há a necessidade de registro da segregação por data, já que esse 
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controle pode ser realizado de forma operacional em seus controles internos, assim 
mitigando o risco de divergências como as apontadas acima. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Revisar os filtros e parâmetros utilizados na planilha de 
controles, a fim de mitigar os erros de registros. 

 
Conforme apresentado nos saldos dos valores faturados, destacamos que a auditada 
apresenta 58,89% de inadimplência. Contudo, no cálculo da inadimplência a auditada 
não considera o valor em aberto a mais de 180 dias do "MINISTÉRIO DAS 
COMUNICAÇÕES", valor de R$ 22.437.307,42, o que acarreta em um percentual menor 
de inadimplência nos controles da auditada.  
 
Este valor é referente a um contrato da copa de 2014, que por parte do Ministério 
houve uma alegação que a Telebrás não cumpriu o prazo inicial da prestação dos 
serviços, o contrato prevê uma glosa e multa, para esta aplicação o cliente reteve esse 
valor. Uma vez apurada a procedência da não prestação, atualmente está em 
discussão na estância administrativa. Por esse motivo o valor não é considerado no 
cálculo de inadimplência. 
 
A auditada apresentou controles e documentos fidedignos que suportam os saldos 
contábeis, contudo destacamos as recomendações e sugestões apresentadas visando a 
melhoria nos processos adotados pela TELEBRAS. 
 
COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

A diferença entre o Saldo Contábil x Relatório Auxiliar, está sendo regularizada com 
previsão de término até final de junho de 2019. 
 
1.3.1 – PCLD 

Conforme destacado no quadro do tópico 1.3 - CLIENTES, a auditada possui o saldo de 
PCLD no montante de R$ 28.572.762 em 31/12/2018. 

Analisamos os controles apresentados e políticas internas adotadas pela auditada. 

Identificamos inicialmente que a planilha fornecida pelo financeiro para o registro 
contábil do PECLD estava com data-base de 30/8/2018, o que foi questionado à 
entidade e esta informou que era a mesma que tinha realizado o registro do saldo 
contábil. 

A partir desta informação realizamos o recálculo do PECLD de acordo com os critérios 
adotados pela entidade: 

 Clientes vencidos a mais de 180 dias cujo o valor seja menor que R$ 5.000,00 

 Clientes vencidos a mais de 330 dias cujo o valor seja maior que R$ 5.000,00 e 
que tenham já sido realizadas todas etapas de cobranças. 

Com as informações citadas realizamos o recálculo a partir do vencimento 
demonstrado no relatório operacional para compor o saldo de PECLD.  
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Atestamos pela regularidade dos saldos apresentados, exceto quanto as divergências 
apresentadas supracitadas. 

COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

Não ficou claro quais foram as divergências apresentadas. 
 
1.4 DEPÓSITOS JUDICIAIS  
 
Em nossos, teste identificamos que em 31/12/2018 nas demonstrações da entidade, 
na conta de Depósitos Judiciais apresentava saldo de R$ 41.403.994, conforme quadro 
abaixo: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Realizável a curto prazo  
Dep.judiciais-riscos cont-trabalhistas  298.875,80  
Dep.judiciais-riscos cont-cíveis  207.022,50  
Dep.judiciais-riscos cont-trib.federal  30.023,09  
Dep.judiciais-riscos cont-trib.municipal  10.646,00  
Dep.judiciais-riscos cont-societário  8.538.079,27  
  
Realizável a longo prazo  
Dep.judiciais-riscos cont-trabalhistas  864.715,50  
Dep.judiciais-riscos cont-cíveis  36.300,48  
Dep.judiciais-riscos cont-trib.federal  1.472.344,16  
Dep.judiciais-riscos cont-trib.municipal  11.786,19  
Dep.judiciais-riscos cont-societário  29.934.200,54  

TOTAL 41.403.993,83 

Fonte: balancete de dezembro/2018 
 
Validamos os saldos existentes de depósitos judicias através do processo jurídico e 
relatório de controle operacional e confrontamos com saldo apresentado na 
contabilidade, não identificamos divergências entre eles. Os registros contábeis 
estavam suportados por documentos fidedignos. 
 
Constatamos que a Empresa não dispõe de controles analíticos dos depósitos judiciais 
existentes, devidamente conciliados com os processos judiciais vigentes. 
 
COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 
A Companhia dispõe de controle analítico dos depósitos judiciais e disponibilizou o 
controle aos auditores. O controle foi entregue na solicitação inicial de documentos 
em arquivo eletrônico chamado “BASE-DADOS-DEP-JUDICIAIS DEZEMBRO”. 
 
1.5. INVESTIMENTO 
 
Durante os trabalhos de auditoria, realizados no 4º trimestre de 2018, observamos que 
a conta de Investimento apresentava saldo de R$ 74.085.934, conforme o quadro 
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abaixo: 
Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

P.SOC-E.NAC-MEP-V.PARTICIP S/PL-RESULTADO  59.772.239  
P.SOC-E.NAC-MEP-V.PARTICIP S/PL-AAP  14.313.694  

TOTAL 74.085.934 

Fonte: balancete de dezembro/2018 
 
Em nossas análises confrontamos os saldos existentes no relatório operacional de 
Investimentos com o saldo apresentado na contabilidade, na conciliação não 
identificamos possíveis inconsistências entre os relatórios. Validamos os saldos 
existente de Investimentos através do (balancete das empresas investidas e Contrato 
Social), cruzamos as informações e confrontamos com saldo demonstrado na 
contabilidade.  
 
Realizamos a movimentação do último trimestre quanto aos investimentos, e analise 
ao relatório de auditoria das coligadas, como demonstrado abaixo: 
 

Valores em R$ 

DESCRIÇÃO 
SALDO ADIÇÕE

S 
BAIXAS 

REST. DA EQU. SALDO 

30/10/18 PATRIMONIAL 31/12/18 

        Lucro 
Prejuíz

o 
  

VISIONA TECNOLOGIA 
ESPACIAL 

73.309.1
23  

-  - 
776.81

1 
- 

74.085.9
34 

ELLALINK SPAIN S/A 499.100   - 
(441.38

9) 
- 

(57.71
1) 

(0) 

TOTAIS 
73.808.2

23 
- 

(441.38
9) 

- 
(57.71

1) 
73.309.1

23 

Fonte: controle de equivalência dez/2018 
 
Identificamos a baixa de um investimento em uma coligada, ocorrido em novembro de 
2018. Foram verificados os registros de baixa e seus controles operacionais, e não 
detectamos nenhuma irregularidade. 
 
Até o término dos nossos trabalhos, a auditoria independente na empresa investida 
não havia sido concluída, para que pudéssemos avaliar a evolução dos apontamentos 
anteriores registrados pela empresa de auditoria. 
 
Quanto ao registro e ao controle das informações não há nenhuma irregularidade. 
 
1.6. IMOBILIZADO  
 
No 4º trimestre de 2018, a rubrica Imobilizado apresentava a composição a seguir 
mencionada: 

Valores em R$ 
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DESCRIÇAO SALDO CONTÁBIL SALDO OPERACIONAL DIVERGÊNCIA 

Imobilizado 3.163.446.982 3.163.446.982     -    
Depreciação (357.158.461) (354.756.120) (2.402.341) 
Intangível 34.231.892 34.231.892       -    
Amortização (14.028.800)     14.034.041    5.242  

TOTAL 2.826.491.613 2.856.956.795 (2.397.100) 

Fonte: balancete e relatório operacional dez/2018 
 
O Patrimônio estava demonstrado pelo custo de aquisição. Validamos os saldos 
existentes em imobilizado por meio do relatório de controle patrimonial.  
 
Dessa forma, confrontamos os saldos contábeis com os valores constantes no controle 
patrimonial. Identificamos algumas divergências pontuais sobre as quais indagamos à 
entidade. Esta explicou que, em sua maioria, são atualizações da vida útil que 
ocorreram ao decorrer dos anos até data-base de dezembro de 2018, e o mesmo não 
possuía em seu relatório informações atualizadas. 
 
Porém com a indicação dos apontamentos de divergências, a entidade efetuou 
indicativos no próprio relatório para que dos mesmos fossem identificados os motivos 
pelos quais haveria naquele item a divergência. 
 
Recalculamos a depreciação do período, por meio do fator vida útil do bem, porém 
nossos cálculos apresentaram inconsistência com relação ao relatório de imobilizado 
no montante de R$ 2.397.100, como demonstrado no quadro acima apresentado. 
Desta forma recomendamos: 
 

RECOMENDAÇÕES 
 
Aprimorar a apresentação da planilha de controles 
patrimoniais, incluindo todas avaliações com datas e valor 
contábil efetivo do bem para uso da depreciação 
 
Realizar a conciliação dos bens afim de mitigar os riscos de 
erros inerentes. 

 
Atualmente a entidade possui avaliações em seu patrimônio, porém a mesma realiza 
apenas avaliação de vida útil. Para análise da recuperabilidade a auditada promoveu 
estudo através do fluxo de caixa descontado referente ao plano de negócio do satélite. 
 
COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
A Companhia providenciará relatório que contenha todo o histórico de ajustes dos 
imobilizados de forma que seja possível a verificação da depreciação dos bens. 
 
Quanto à recomendação “Realizar a conciliação dos bens a fim de mitigar os riscos de 
erros inerentes”, é necessário esclarecer qual ação específica a Companhia precisa 
realizar em relação à conciliação dos bens. 
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2. PASSIVO 
 
2.1 FORNECEDORES  
 
O saldo apresentado neste grupo em 31/12/2018 foi de R$ 84.280.136,89. 
 
Confrontamos os saldos do relatório de fornecedores gerado pelo Setor Financeiro 
com os saldos contábeis e identificamos as divergências demonstradas a seguir: 
 
 

Valores em R$ 

CONTAS 
SALDO 
CONTÁBIL  

CONTAS A 
PAGAR  

DIFERENÇ
A 

Fornec. Materiais M.Nac. a Pagar Operação 590.915,09 590,915,09 0,00 

Fornec. Materiais M.Nac. a Pagar Expansão 
18.768.237,

09 
18.768.237,

09 
0,00 

Fornec. Materiais Est. a Pagar Expansão 8.704,68 8.704,68 0,00 
Fornec. Serv. Terceiros- M.Nac. a Pagar 
Operação 

12.071.209,
12 

12.071.209,
12 

0,00 

Fornec. Serv. Terceiros M.Nac. a Pagar 
Expansão 

12.166.868,
34 

12.166.868,
34 

0,00 

Fornec. Serv. M.Nac. a Pagar Operação 31.008,23 31.008,23 0,00 

Aluguel M.Nac. Lic. PF Operação 
5.088.944,2

8 
5.088.944,2

8 
0,00 

Fornec. – Aluguel Arrend. 
19.262.989,

47 
19.262.989,

47 
0,00 

Aluguel – Veículos Viagem - Apropriação 154.273,98 0,00 
154.273,9

8 
Fornec. Serv. Terceiros M.Nac. Apropriação – 
Operação 

16.602.861,
81 

16.602.861,
81 

0,00 

Fornec. Serviços M.Nac. a Pagar PASS 
(465.875,20

) 
0,00 

(465.875,2
0) 

TOTAL 
84.280.136,

89 
84.591.738,

11 
(311.601,2

2) 

Fonte: balancete de verificação e conciliações em 31/12/2018 
 
Verificamos que, conforme informado no item 2.1. do Relatório Circunstanciado do 3º 
trimestre de 2018, ainda constam no grupo as contas “Aluguel – Veículos Viagem – 
Apropriação” e “Fornecedores Serviços M.Nac. a Pagar PASS” sem as devidas 
conciliações ou outros controles auxiliares e tampouco foram apresentados relatórios 
para análise e confronto dos saldos. 
 
Ainda consta também a reincidência informada no mesmo item do relatório 
supracitado, que o saldo da conta de Fornecedor denominada “FORN-SERV. 
TERCEIROS - M. NAC. A PAGAR -PASSAGENS AÉREAS” encontra-se devedor no 
montante de R$ 465.875,20, contrariando a natureza das contas de Passivo, que são 
credoras. 
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Verificamos nas demais contas a existência de diversos fornecedores em aberto de 
longa data. Em conversa com os gestores fomos informados que são fornecedores com 
pendências de documentação. Questionamos se os documentos pendentes seriam 
Certidões Negativas, que no caso não impediriam a efetuação do pagamento, e fomos 
informados de que seriam documentos efetivamente obrigatórios como ARTs, 
relatórios, etc., e de que a conta de fornecedores não foi completamente conciliada, 
ainda existindo lançamentos a serem ajustados e outros possuem processos judiciais 
em andamento. 
 
Efetuamos análise nos fornecedores com saldo em aberto com mais de 180 dias, de 
maior relevância, e constatamos propriedades nos saldos apresentados. 
 
Verificamos também que dentro dessas contas existem também provisões ainda a 
serem conciliadas, pois não se sabe efetivamente a existência destas dividas, 
entretanto devido aos valores irrelevantes constatados não encontramos 
impropriedades. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 
Realizar levantamento minucioso da posição patrimonial versus 
controle financeiro, com o intuito de melhor apresentação da 
posição de saldos em aberto de contas a pagar. 
 
Intensificar a conciliação de suas contas contábeis, a fim de 
mitigar classificação indevida e riscos de saldos invertidos. 
 
Intensificar e priorizar a liquidação de títulos de longa data, 
além de efetuar um checklist a fim de verificar a veracidade 
destes títulos após a migração do sistema ERP. 
 
Tratar os saldos por idade de vencimento, proporcionando uma 
melhor análise das contas a pagar, possibilitando identificar 
saldos de longa data. 

 
COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Em relação às contas de passagem aérea e locação de veículos tem-se o seguinte: 
 
Conciliação 
 
Conforme apurado no último relatório, em 2018, o passivo existente na área de 
viagens, decorrente de incongruência entre o que está registrado no SAP e os efetivos 
gastos feitos pela TELEBRAS, era de R$ 620.149,18 (passagens + automóveis). Ainda 
em 2018, as Gerências de Logística, Fiscal e de Controle e de Gestão de Pessoas deram 
início a um trabalho que visa a conciliação de todos os valores. Por meio deste 
trabalho, R$524.573,98 já foram conciliados. Neste sentido, informa-se que, além da 
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promoção da efetiva conciliação do saldo já existente, os motivos que geraram as 
incongruências foram identificados e estão sendo combatidos, tarefa que envolve as 
Gerências de Logística, Tecnologia da Informação, Fiscal e de Controle e de Gestão de 
Pessoas, evitando que o saldo de valores não conciliados volte a crescer. 
 
Quanto às demais contas, um grupo de trabalho foi montado e a expectativa é que até 
30/6/2019 o saldo seja conciliado. 
 
2.2 CONTINGÊNCIAS 
 
A Empresa figura como ré nos processos a seguir mencionados, cujos saldos em 
31/12/2018 são os seguintes: 

  
Valores em R$ 

CODIGO 
CONTÁBIL 

CONTAS SALDO 

Curto Prazo 
  

2127426301 
RISCOS PROC.PASSIVOS-CONTINGÊNCIAS 
TRABALHISTAS 

 3.437.596  

2127426306 
RISCOS PROC.PASSIVOS-CONTINGÊNCIA TRIBUT 
FEDERAL 

 925.686  

2127426309 RISCOS PROC.PASSIVOS-CONTINGÊNCIA SOCIETÁRIA  9.955.096  
Longo Prazo 

  
2227426301 

RISCOS PROC.PASSIVOS-CONTINGÊNCIAS 
TRABALHISTAS 

 6.248.015  

2227426306 
RISCOS PROC.PASSIVOS-CONTINGÊNCIA TRIBUT 
FEDERAL 

 91.973  

2227426309 RISCOS PROC.PASSIVOS-CONTINGÊNCIA SOCIETÁRIA  25.233.676  

TOTAL 
 

 45.892.042  

Fonte: resposta de circularização dez/2018 
Com base nos dados recebidos de circularização de advogados da entidade realização 
a classificação das probabilidades de perdas das contingências, avaliamos se as 
mesmas estavam de acordo com NBC TG 25 (R2) – Provisões, Passivo Contingentes e 
Ativo Contingentes, quando a suas classificações e estimativas de perdas. 
 
Avaliamos a composição das perdas possíveis e remotas, e verificamos seus saldos. 
Verificamos suas atualizações monetárias e seus depósitos judiciais cruzando as 
informações com os depósitos registrados no ativo a fim de mitigar os riscos. 
 
Efetuamos consultas nos devidos fóruns no qual o processo é tramitado, e com isso 
não foi identificado nenhuma irregularidade dos registros apresentados. 
 
2.3. PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS - PISP 
 
A rubrica possui o saldo de R$ 47.431.236,93 em 31/12/2018. Confrontamos os saldos 
contábeis com os saldos apresentados nos controles gerenciais. 
 
Conforme informado no item 2.6 do Relatório Circunstanciado do 
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3º trimestre de 2018, os registros das provisões são realizados na conta "2221527102 
PDV RESULT.EXERC ANTERIORES-EMPREGADOS-PROVISÃO" em contrapartida às 
contas "3321517102 DGA-PDV-RES.EXERCÍCIO-EMPREGADOS-PROVISÃO" e 
"3331517102 ODO-PDV-RES.EXERCÍCIO-EMPREGADOS-PROVISÃO". 
 
As atualizações realizadas foram confrontadas com as contas de resultado 
supracitadas, onde identificamos a devida contabilização dos valores, conforme 
destacamos a seguir: 
 

CONTA DE DESPESA VALOR REGISTRADO 

3321517102 355.772,82  
3331517102 163.343,95  

Atualização da conta do Passivo 519.116,77 

DIFERENÇA 0,00  

 
2.4. AFAC 
 
Em 31/12//2018 a auditada apresenta o saldo de AFAC conforme a seguir: 
 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL  

 Adiantamentos-AFAC-moeda nacional  1.590.440.606,22  
 Adiantamentos-AFAC-moeda nac-variação monetária  284.010.492,18  

TOTAL  1.874.451.098,40  

Fonte: balancete de verificação e conciliações em 31/12/2018 
 
Analisamos os controles apresentados e confrontamos com os saldos contábeis. 
 
Conforme informado no item 2.8. do Relatório Circunstanciado do 3º trimestre de 
2018, destacamos que o entendimento da auditada segue sem alteração, e em nosso 
entendimento a companhia está registrando indevidamente no PASSIVO NÃO 
CIRCULANTE um CAPITAL PRÓPRIO, ou seja, recursos aportados pelo TESOURO 
NACIONAL, sem a possibilidade de sua devolução, atualizando aquele valor (haja vista 
que CAPITAL SOCIAL não se atualiza), que na realidade deveria estar registrado no 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 
 
Nosso entendimento é oriundo da Resolução CFC nº 1.159/09, que dispõe:  
 

“Os adiantamentos para futuros aumentos de capital 
realizados, sem que haja a possibilidade de sua devolução, 
devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após a conta de 
capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua 
devolução, devem ser registrados no Passivo Não Circulante”. 

 
No decorrer dos trabalhos da auditoria em campo fomos informados pela auditada 
que transita uma Minuta de Decreto para a Casa Civil que, após autorizada a emissão, 
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será utilizado para promover o aumento de Capital da TELEBRAS, consequentemente 
baixando os valores existentes na rubrica do AFAC. 
 
COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Os valores registrados nas contas 2223193001/3002 se referem a Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital (AFAC) em favor da União Federal. Cada aporte foi feito 
com base no Orçamento de Investimento aprovado nas Leis Orçamentárias Anuais 
(LOAs) de cada ano e sofre atualização com base no Decreto 2.673/1998. 
 
O Estatuto Social da TELEBRAS prevê no §4º do Art. 13 que sobre os recursos 
transferidos pela União e demais acionistas, para fins de aumento de capital, incidirão 
encargos financeiros na forma da legislação vigente, no caso, o Decreto 2.673/1998.  
 
A Diretoria da TELEBRAS não tem autonomia para descontinuar a atualização dos 
AFACs, pois essa correção está de acordo com a legislação vigente e com o Estatuto 
Social. 
 
A TELEBRAS ainda precisará formalizar a entrega das ações do seu capital à União. A 
obrigação só será liquidada (extinta) quando a entrega das ações for formalizada, ou 
seja, a capitalização, nos termos do decreto 2.673/1998, acontecer. 
 
Devido ao previsto no Art. 4º do Decreto-Lei nº 1.678/1979, combinado com os 
artigos, 14, 166, 170 e 171 da Lei 6.404/1976, a TELEBRAS não pode simplesmente 
comunicar aos órgãos competentes a quantidade de ações referentes a cada aporte. 
Há varias formalidades a serem cumpridas antes da determinação da quantidade de 
ações: o exercício do direito de preferência, autorização expressa do Presidente da 
República, deliberação da assembleia geral, fixação do preço de emissão, entre outras. 
 
Diante da obrigatoriedade de corrigir os AFACs e da impossibilidade de fixação da 
quantidade de ações, fica evidenciado que os AFACs não cumprem os requisitos de 
“não sofrer indexação” e de “determinar a quantidade de ações”. Esse fato demonstra 
que os AFACs recebidos pela TELEBRAS são na essência passivo e não instrumento 
patrimonial. 
2.5. OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 
Destacamos as rubricas de Receitas a Reconhecer, que possuem o montante de R$ 
528.969.048,92 segregados entre circulante e não circulante, conforme segue: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL  

REC.PER.SEG-OUT-DIFER-VALOR JUSTO A RECONHECER 36.480.624,06  
REC.PER.SEG-OUT-DIFER-VALOR JUSTO A RECONHECER 492.488.424,86  

TOTAL 528.969.048,92  

Fonte: balancete de verificação e conciliações em 31/12/2018 
 
Confrontamos os saldos contábeis com o relatório de suporte disponibilizado pela 
auditada. 
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Conforme informado no item nº 2.9. do Relatório Circunstanciado do 3º trimestre de 
2018, a partir do terceiro trimestre de 2018 a Companhia passou a reconhecer no seu 
resultado a receita realizada referente ao serviço de locação de capacidade Satelital 
por serviços prestados ao Ministério de Defesa (Banda X). Esta receita será 
reconhecida no período de 15 anos, conforme contrato firmado entre as partes, e o 
valor mensal a ser reconhecido como receita no resultado da TELEBRAS é de R$ 
3.040.052,00. 
 
Destacamos que ao término do 4º trimestre a auditada reconheceu o montante de R$ 
78.240.312 na conta de receita "4182189303 ROB-RENDAS-LOCAÇÕES-EQ.TELECOM-
SATÉLITE", sendo que R$ 60.000.000,00 foram faturados para o Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicações. 
 
Atestamos pela regularidade dos saldos apresentados. 
 
3. REVISÃO TRIBUTÁRIA 
 
3.1. PIS/COFINS 
 
O regime utilizado atualmente pela companhia para apuração das contribuições é em 
parte o “não cumulativo” que consiste em deduzir dos débitos apurados de cada 
contribuição, os respectivos créditos admitidos na legislação e em outra parte o 
“cumulativo” cuja base de cálculo é a receita operacional bruta da pessoa jurídica, sem 
deduções em relação a custos, despesas e encargos. 
 
Para a validação dos valores a recolher apurados, procedemos análise nas bases de 
cálculo das contribuições de PIS e COFINS do mês de dezembro de 2018, através das 
planilhas de apuração disponibilizadas pela auditada, atentando para as bases de 
cálculo, em especial receitas utilizadas, composição de créditos (estes no regime não 
cumulativo), conformidade dos valores, alíquotas utilizadas, pagamentos, 
contabilização e valores informados na EFD-Contribuições e DCTF. 
Para os meses outubro e novembro de 2018, nos limitamos a verificar a fidedignidade 
dos valores informados na EFD-Contribuições e na Declaração de Débitos de Tributos 
Federais-DCTF do período, respectivos recolhimentos e contabilização.  
 
A seguir as impropriedades apuradas, bem como nossas recomendações de melhorias: 
 
3.1.1. Revisão dos Valores Apurados 

Procedemos à revisão das bases de cálculo do PIS e COFINS da competência dezembro 
de 2018 e encontramos propriedade nos valores, a saber: 
 

Valores em R$ 

DESCRIÇÃO 
PIS VALOR 
APURADO 
DEZ./2018 

COFINS 
APURADO 
DEZ./2018 

REGIME NÃO CUMULATIVO 
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CONTRIBUIÇÃO APURADA 382.867,86 1.771.168,09 
(-) VALOR DOS CRÉDITOS DESCONTADOS 80.383,90 370.253,11 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 302.483,96 1.400.914,98 

     

DESCRIÇÃO 
CÁLCULO 
TELEBRAS 

 

REGIME CUMULATIVO 
CONTRIBUIÇÃO APURADA 125.183,51 577.770,04 
(-) VALOR DE RETENÇÕES E OUTRAS DEDUÇÕES 125.183,51 577.770,04 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 0,00 0,00 

 
3.1.2. Créditos extemporâneos PIS/COFINS 

Conforme já mencionado em relatório anterior, a entidade possui valor expressivo de 
créditos extemporâneos oriundos em sua maioria de notas de débito referente a 
valores recebidos do ministério da defesa, e que sofreram retenção dessas 
contribuições, no entanto sem a devida composição desses créditos na EFD-
Contribuições na respectiva competência, não permitindo assim seu aproveitamento. 

Salientamos que caso o reconhecimento do crédito de PIS e COFINS não tenha sido 
efetuado no período em que foram gerados os documentos das respectivas operações, 
a pessoa jurídica poderá fazê-lo extemporaneamente, ou seja, em período posterior ao 
dos fatos econômicos escriturados, nos termos da permissão contida na legislação 
tributária vigente que instituiu a não cumulatividade das contribuições para o PIS e 
para a COFINS. 

 “Conforme se vê do § 4° do artigo 3º da Lei nº 10.637/2002, 
igualmente reproduzido no § 4° do artigo 3º da Lei nº 
10.833/2003, que tem o seguinte enunciado: 
Art. 3º. [...]  
[...]  
§ 4º O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-
lo nos meses subsequentes.” 

Portanto, há previsão legal expressa garantindo o direito de aproveitamento de 
créditos em períodos posteriores ao do registro das operações, procedimento que 
poderá ser adotado pela pessoa jurídica desde que respeitado o prazo de 5 anos, 
contado a partir da data da efetiva entrada dos bens e serviços no estabelecimento da 
empresa. 
 
Em consulta às perguntas formuladas à Receita Federal verificamos que os registros de 
créditos extemporâneos através dos registros 1101 e 1501 não são mais admitidos 
desde agosto de 2013. 
 
Isto ocorreu devido a revogação da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do 
ano calendário seguinte ao que se refere a escrituração original) pela IN RFB nº 
1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão de arquivo retificador no prazo 
de até cinco anos, a contar do período de apuração da EFD - Contribuições a ser 
retificada. 

PÁGINA: 64 de 281

Formulário de Referência - 2019 - TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS Versão : 3



5.3 - Descrição dos controles internos

Para reconhecimento e utilização destes créditos a partir de agora estas notas devem 
ser relançadas em seus períodos de competência com CST 50 gerando créditos não 
utilizados no período que serão informados e transportados em cada mês nos registros 
1100/1500 Saldo de créditos a utilizar em período de apuração futuro até o período 
atual, sendo necessário que estas EFDs sejam retificadas a partir do primeiro período 
de apuração em que o crédito foi reconhecido. 
 
A necessidade de retificação, inclusive dos períodos posteriores aos dos lançamentos 
das notas, deve-se ao transporte do crédito não utilizado no período em 
M1100/M1500 e que não foram informados em suas EFDs originais. As notas 
contabilizadas em períodos anteriores à existência do Sped Contribuições podem ser 
lançadas como extemporâneo nos registros 1101/1501 no arquivo retificado de 
julho/2013 e constituir saldo para uso futuro. 
 
A seguir demonstramos o saldo dos créditos extemporâneos em 31/12/2018: 
 

Valores em R$ 

CONTA 
CONTABIL 

DESCRIÇÃO 
VALOR CRÉDITO 

EXTEMPORÂNEO PIS/COFINS 

1125220504 
PIS/PASEP-RETENÇÕES ÓRGÃOS 
PÚBLICOS-COMPENSAR 

5.247.871,11 

1125230504 
COFINS-RETENÇÕES-ÓRGÃOS 
PÚBLICOS-COMPENSAR 

24.134.276,17 

TOTAL 29.382.147,28 

 
RECOMENDAÇÕES 
 
A fim de compor saldo credor acumulado oriundo de notas de 
débito cujos créditos de PIS e COFINS não foram reconhecidos 
em sua respectiva competência na EFD-Contribuições, 
recomendamos compor saldo credor acumulado na obrigação 
acessória referente a esses documentos no mês de origem 
(competência), a partir de agosto de 2013, sendo que na 
existência de notas contabilizadas em períodos anteriores a 
existência do Sped Contribuições devem ser lançadas como 
extemporâneo nos registros 1101/1501 no arquivo retificado 
de julho/2013 a fim de constituir saldo para uso futuro.  
 
Sanar as irregularidades quanto ao reconhecimento de notas 
de débito na EFD-Contribuições fora de sua competência 
visando assim a correta composição dos créditos tributários 
para uso futuro. 

 
COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
As recomendações serão acatadas e todas as atividades referentes a regularização do 
PIS e da COFINS serão realizadas. 
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3.2. ICMS A RECUPERAR – ATIVO IMOBILIZADO 
 
Procedemos a verificação da conformidade dos valores contabilizados através da 
análise dos controles subsidiários disponibilizados e informações do CIAP.  
 
A empresa possui em 31/12/2018 créditos de ICMS oriundos de aquisições de 
mobilizado e diferencial de alíquota sobre transferências realizadas desses ativos para 
outras unidades da TELEBRAS localizados em diferentes localidades federativas, bem 
como valores a recuperar oriundos de pagamentos de ICMS sobre essas transferências, 
que totalizam R$ 76.294.484,66, assim contabilizados: 

Valores em R$ 

CONTA DESCRIÇÃO SALDO 

1225510815 
ICMS-RECUPERAR-AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO-CIAP-
COTA 

61.892,83 

1125510815 
ICMS-RECUPERAR-AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO-CIAP-
COTA 

1.374.114,10 

1225510816 
ICMS-RECUPERAR-AQUISIÇÃO IMOBILIZADO-
DIF.ALÍQUOTA 

59.032,01 

1225510859 
ICMS-RECUPERAR-AQUISIÇÃO IMOBILIZADO-
TRANSITÓRIA 

74.799.445,72 

TOTAL 76.294.484,66 

 
A TELEBRAS contratou empresa especializada para realizar a composição desse valor e 
assim permitir que sejam realizados alguns ajustes, uma vez que existem valores não 
identificados oriundos de migração de sistema em exercício anterior, muitos deles 
inclusive já prescritos. Assim, a auditada disponibilizou a posição parcial do estudo no 
decorrer dos nossos trabalhos. Demonstramos os valores apurados: 

Valores em R$ 

DESCRIÇÃO VALOR REF 

Saldo ICMS normal e DIFAL Aquisições (-) Crédito usado 
na apuração 

64.011.925,88  
 

Saldo ICMS normal e DIFAL transferência Imobilizado   6.135.433,74  (I) 
 Lançamentos Migração já identificados    1.373.814,12 (II) 
SALDO A CONCILIAR    4.773.310,92  (III) 

TOTAL 76.294.484,66  

 
REFERÊNCIA 

(I) ICMS a recuperar e diferencial de alíquota sobre aquisições de itens do 
Imobilizado constantes no CIAF. 

(II) ICMS a recuperar sobre transferências de imobilizado entre unidades Telebrás 
localizados em outros estados da federação. 
 

Em nosso entendimento as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo titular (mesma pessoa jurídica) não se subsomem à hipótese de incidência do 
ICMS, visto que para a ocorrência do fato gerador é imprescindível a circulação jurídica 
da mercadoria com a transferência da propriedade. 
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Nas respectivas ocorrências de saída, contudo, o Fisco do Distrito Federal entende que 
há a incidência do respectivo imposto estadual por expressa previsão legal. 
 
Contudo, entendemos de que não há fato gerador do ICMS nessas circunstâncias, já 
que não se trata de negócio jurídico mercantil e/ou atos de mercancia, mas apenas 
simples transferência de bem ou mercadoria entre estabelecimento da mesma pessoa 
jurídica, sem troca de titularidade, ao passo que tais operações realmente não 
ensejam qualquer tributação de ICMS, na esteira do posicionamento adotado pela 
melhor doutrina pátria, bem como pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e do Excelso Tribunal Federal (STF). 
 
O Superior Tribunal de Justiça, em razão da multiplicidade de recursos versando sobre 
a mesma matéria, editou a Súmula nº 166 e, assim, consagrou o entendimento, há 
muito pacificado, no sentido de que a mera saída de um bem do contribuinte para 
outro estabelecimento de sua titularidade não se enquadra na hipótese de incidência 
do ICMS: 

“Súmula 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples 
deslocamento de mercadoria de um para outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte”. (grifo nosso) 

Diante do exposto, entendemos ser inconstitucional a obrigatoriedade do 
recolhimento do ICMS nas transferências de bens e/ou mercadorias a outros estados 
federativos, de uma mesma empresa, já que o momento de ocorrência do fato gerador 
do imposto figura quando a mercadoria for objeto de mercancia, não abrangendo, 
pois, a simples saída física da mercadoria tal como previu o legislador 
infraconstitucional do ICMS, pois haverá incidência constitucional do ICMS somente 
quando houver a circulação na acepção jurídica do tema, ou seja, deve haver a 
mudança de titularidade. 

 
(III) ICMS a recuperar referente a lançamentos de migração entre os sistemas 

operacionais antigo e atual identificados pela empresa contratada para 
levantamento dos créditos que já se encontram prescritos. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 
Proceder à reclassificação contábil dos valores identificados 
conforme natureza do crédito de ICMS a fim de apresentar 
saldos fidedignos nos demonstrativos contábeis. 
 
Quanto ao ICMS sobre transferências, verificar junto ao jurídico 
a viabilidade de processo judicial visando a suspenção do 
pagamento nestas ocorrências. 
 
Quanto ao ICMS decorrente de lançamento de migração entre 
sistemas já identificados e na situação de prescritos, proceder à 
baixa desses valores, uma vez que o direito dos créditos não 
mais existe. 
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Quanto a tributação de ICMS nas transferências de bens a 
unidades localizadas em outros estados federativo, verificar 
com o jurídico a viabilidade de sua suspenção pelas vias 
judiciais, se entender a TELEBRAS ser vantajosa para si. 
 

COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
As recomendações serão acatadas e todas as atividades referentes a regularização do 
ICMS do Imobilizado serão realizadas. 

 
3.3. ICMS A RECOLHER 
 
Solicitamos a auditada que nos informasse o valor correto de ICMS A PAGAR por 
unidade, o qual, confrontamos os valores apurados com a respectiva “Escrituração 
Fiscal Digital – EFD” e valores contabilizados. 
 
Neste confronto encontramos divergência de R$ 653.983,00 entre a posição contábil e 
os valores a pagar constantes nas EFDs examinadas na posição 31/12/2018, como 
segue: Posição ICMS A PAGAR por unidade: 
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Valores em R$ 

ESTADO  
ICMS PRÓPRIO - 

EFD 
DIFERENCIAL DE 

ALÍQUOTAS - EFD 
ICMS A RECOLHER 

– EFD 

 ACRE  48.371,76  0,00  48.371,76  
 AMAPÁ  55.501,49  0,00  55.501,49  
 AMAZONAS  -41.452,59  0,00  0,00  
 ALAGOAS  66.135,79  4.718,10  70.853,89  
 BAHIA  178.678,83  7.506,19  186.185,02  
 CEARÁ  154.991,51  14.248,13  169.239,64  
 DISTRITO FEDERAL  -12.453.328,63  203.843,53  203.843,53  
 ESPÍRITO SANTO   75.160,68  119,20  75.279,88  
 GOIÁS  157.521,77  11.716,80  169.238,57  
 MARANHÃO   229.671,96  17.489,02  247.160,98  
 MATO GROSSO  147.518,84  11.233,43  158.752,27  
 MATO GROSSO 
DO SUL  

5.442,67  3.278,00  8.720,67  

 MINAS GERAIS  270.211,51  262,50  270.474,01  
 PARÁ  286.993,92  8.062,60  295.056,52  
 PARAÍBA  69.159,82  5.304,78  74.464,60  
 PARANÁ  4.566,02  0,00  4.566,02  
 PIAUÍ  2.818,85  0,00  2.818,85  
 PERNAMBUCO  92.805,21  34,32  92.839,53  
 RIO DE JANEIRO  328.151,73  118.569,43  446.721,16  
 RIO GRANDE DO 
NORTE  

94.681,43  7.757,72  102.439,15  

 RIO GRANDE DO 
SUL  

172.313,28  0,00  172.313,28  

 RONDÔNIA  -342.162,51  1.061,61  1.061,61  
 RORAIMA  -60.841,56  0,00  0,00  
 SANTA CATARINA  99.466,41  0,00  99.466,41  
 SÃO PAULO  -2.352.764,37  0,00  0,00  
 SERGIPE  885,12  103,97  989,09  
 TOCANTINS  140.165,78  38.309,97  178.475,75  

TOTAL ICMS A PAGAR   3.134.833,68 
 SALDO CONTÁBIL   3.788.816,68 
 DIVERGÊNCIA -653.983,00 

 
A auditada contratou empresa especializada para levantamento da divergência entre 
as duas posições. 

RECOMENDAÇÕES 

Tão logo se conclua o levantamento da composição do saldo 
não conciliado de ICMS a Pagar pela empresa contratada para 
este propósito; que se proceda aos ajustes contábeis 
pertinentes, a fim de que os valores a pagar do imposto 
estejam adequadamente representados nos seus 
demonstrativos contábeis e de acordo com as obrigações 
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acessórias entregues aos órgãos competentes.  

Criar rotina mensal de conciliação entre a posição contábil e 
fiscal, a fim de que possíveis divergências sejam sanadas ainda 
em sua respectiva competência, evitando assim pendencias de 
longa data e inconformidade de valores. 

 
COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 
A recomendação será acatada e a conciliação dos valores do ICMS será realizada 
mensalmente. 
 
3.4. IRPJ /CSLL A RECOLHER 
 
O regime de tributação utilizado pela auditada é o lucro real anual. 
 
Não nos foi disponibilizado para análise as apurações correspondentes a estes tributos 
na posição 31 de dezembro de 2018. Portanto, não executamos análise nestas 
rubricas. 
 
Conforme gestor da área contábil da empresa, por apresentar prejuízo contábil no 
exercício, é procedimento apurar saldo negativo correspondente somente na 
declaração de ajuste anual. 
 
No entanto a entidade possui saldo negativo de IRPJ e CSLL oriundo de exercícios 
anteriores. Nos foi disponibilizada a planilha de acompanhamento desses valores, a 
qual validamos através de análise da movimentação ocorrida no período e as 
atualizações mensais realizadas, nas quais não foram encontradas impropriedades. A 
seguir os valores em 31 de dezembro de 2018: 
 

Valores em R$ 

CONTA DESCRIÇÃO VALOR 

1125110806 IMPOSTO RENDA-SALDO NEGATIVO  28.225.966,22  
1125210801 CSLL-A RECUPERAR-BASE CÁLCULO NEGATIVA  1.331.268,90  

 
RECOMENDAÇÃO 
Alertamos que para fins fiscais o lucro contábil é ajustado por 
adições, exclusões e compensações e seria interessante para 
empresa realizar o acompanhamento do resultado fiscal 
mensalmente. 
 

COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
A Companhia já iniciou o processo de levantamento mensal do balancete de 
suspensão/redução para apuração do IRPJ e CSLL. 
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5.4 - Programa de Integridade 
 

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a 
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração 
pública, identificando, em caso positivo: 

Em atenção ao Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, e à Lei 13.303 de 2016 (Lei 
das Estatais), a Telebras aprovou, no dia 16 de agosto de 2018, sua Política de 
Integridade. Seguindo as diretrizes dos guias de Integridade publicados pelo Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU, também foi elaborado 
o Programa e o Plano de Integridade, este com o objetivo de sistematizar num único 
documento as iniciativas para prevenir, detectar e remediar as ocorrências de violação de 
integridade. 

b. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação 
ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são 
reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas 

Os principais mecanismos e procedimentos de integridades adotados pela Telebras, 
julgados adequados, são: (a) fortalecimento dos canais de denúncia; (b) fortalecimento 
das instâncias de integridade; (c) capacitações relacionadas aos temas de ética e conduta; 
e (d) mapeamento dos riscos de integridade. O Plano de Integridade, ora em fase de 
aprovação pela Alta Administração, é bianual, admite revisão das iniciativas e dos prazos 
e, inclusive, a inserção de novas medidas de integridade. Para tanto, prevê o 
monitoramento trimestral sua execução. Especificamente quanto aos riscos, são 
reavaliados periodicamente de acordo com sua criticidade: de alta ou muito alta 
criticidade, trimestralmente; moderada, semestralmente; e baixa ou muito baixa, 
anualmente.  

c. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da 
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas 
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se 
reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se 
existentes 

As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da 
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade são:  

Comitê Executivo de Gestão de Riscos e Integridade: responsável pela aprovação do 
Plano de Integridade da Telebras 2019/2020. Este comitê é composto pelo Diretor-
Presidente e pelos diretores da Telebras e foi aprovado pela Política de Gestão de Riscos 
de 30 de agosto de 2018. 

Comitê de Gestão de Riscos e Integridade: responsável por auxiliar o Comitê Executivo 
de Gestão de Riscos e Integridade no processo de validação das ações de gestão de 
Integridade. Este comitê é composto por dois representantes do Gabinete da Presidência, 
da Diretoria Administrativo-Financeiro, da Diretoria Técnico-Operacional, da Diretoria 
Comercial e da Área de Integridade e foi aprovado pela Política de Gestão de Riscos de 30 
de agosto de 2018. 
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Área de Integridade: responsável por coordenar a implementação do Programa e do 
Plano de Integridade, supervisionando as medidas e ações de integridade constantes 
desse Plano e realizando continuamente a gestão da integridade.  

Comissão de Ética: responsável pela aplicação do Código de Ética e do Guia de Conduta, 
no âmbito da Telebras. Atua como instância consultiva dos dirigentes, dos funcionários e 
da população em geral, respondendo a questionamentos sobre o regramento ético. A 
Comissão de Ética realiza os procedimentos de investigação de conduta ética, aplicando, 
se for o caso, a penalidade de censura ética ao empregado e sugerindo ao Presidente 
outras sanções mais gravosas, a exemplo da demissão. Os membros da comissão de ética 
foram designados em 09/07/2018. A independência das ações da Comissão de Ética é 
regida pelo Decreto 6.029/2007, que estabelece dever do titular da Companhia em 
assegurar as condições de trabalho para que a Comissão de Ética cumpra suas funções. 

Ouvidoria: responsável por acolher, processar, analisar e encaminhar à Presidência as 
denúncias, reclamações ou sugestões que forem recebidas dos órgãos do governo, de 
entidades privadas, de funcionários da Telebras e do público em geral, para: as 
providências legais/cabíveis; acompanhar a apuração das denúncias ou reclamações 
recebidas quando essas denúncias e reclamações envolverem desvio de conduta de 
empregados da Telebras ou de prestadores de serviços; receber os cidadãos, ouvi-los e 
orientá-los sobre todas as manifestações que envolvam a Telebras; e para garantir o 
acesso a informações aos cidadãos, conforme preconiza a Lei nº 12.527/2011, analisando 
e respondendo às indagações formuladas por meio do Serviço de Informação ao Cidadão-
SIC. A ouvidoria é vinculada e se reporta diretamente ao Conselho de Administração, 
conforme artigos 97 a 99 do Estatuto Social. 

Gerência de Auditoria Interna: responsável por: realizar auditorias de conformidade no 
âmbito da Telebras e na Entidade de Previdência Complementar que administra seus 
planos de benefícios, compreendendo as dimensões financeiras, de controles internos e 
da legalidade dos atos administrativos, em conformidade com as normas vigentes; 
realizar auditorias operacionais na Telebras por meio de exame  independente e objetivo 
da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade das atividades relacionadas à gestão 
contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, com a finalidade de 
promover o aperfeiçoamento da gestão; e realizar auditorias relacionadas às práticas de 
gerenciamento de riscos visando aferir a efetividade do gerenciamento. A auditoria 
interna tem previsão no art. 89 do Estatuto Social da empresa. Sua independência é 
garantida pelo art 17 do Regimento Interno da Telebras, que estabelece as suas funções. 
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5.5 - Alterações significativas 
 
Considerando a aprovação, em 30 de agosto de 2018, da Política de Gestão de Riscos 
e, em 09 de janeiro de 2019, da Metodologia de Gestão de Riscos Operacionais, existe 
a expectativa de redução na exposição do emissor aos riscos, principalmente quanto:  

Mudanças nas políticas públicas que norteiam a atuação da Telebras / Imposição de 
programas e projetos de baixa rentabilidade pelo acionista majoritário: a Telebras é 
parte importante na execução de políticas públicas definidas pelo governo brasileiro, 
acionista majoritário da organização. As políticas públicas são fatores importantes no 
planejamento de investimentos e atuação. A descontinuidade ou alteração delas pode 
impactar negativamente o resultado da empresa e colocar em risco investimentos já 
realizados. Contudo, mesmo que os riscos se confirmem, há evidências de possíveis 
participações em outros programas lucrativos do governo, de forma a compensar 
eventuais prejuízos decorrentes dos riscos citados. 
 
Quebra de continuidade por substituição de dirigentes: cabe ao Ministro de Estado de 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) indicar o Presidente da 
Telebras, que além de integrante da Diretoria Executiva, é membro nato do Conselho 
de Administração. Destaca-se que o Governo Federal, por intermédio dos Ministros de 
Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e da Economia, é responsável 
pela indicação da maioria dos membros do Conselho de Administração. Por sua vez, 
cabe ao Conselho de Administração nomear os demais integrantes da Diretoria 
Executiva, órgão estatutário responsável pela administração dos negócios da empresa. 
Desta forma, o acionista majoritário tem o poder de substituir os dirigentes da 
organização, fator que pode prejudicar a continuidade da gestão estratégica da 
empresa. 
  
O impacto decorrente da substituição de dirigentes pode causar descontinuidade. Para 
mitigar essa consequência, a Telebras aplica para todos os seus novos dirigentes um 
programa de capacitação abrangendo os seguintes temas: Governança, Compliance, 
Gestão, Controles Internos, Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Código de Conduta e 
Integridade, Lei n° 12.846/2013, Legislação Societária e Mercado de Capitais, Estatuto 
e Regulamento de Compras e Contratos da Telebras. 

Além disso, o impacto decorrente da substituição de dirigentes pode impactar 
positivamente na gestão estratégica com novo planejamento incluindo inovações. 

 
Extinção ou reorientação da organização: a Telebras foi reativada em 2010 para ser 
um dos instrumentos de viabilização do PNBL. Visando à sua concretização e outros 
objetivos institucionais, desde aquele ano tornou-se protagonista de outros 
importantes projetos para o País, como o Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas – SGDC; o lançamento de cabos submarinos; o 
fornecimento de redes de comunicações estratégicas para o Governo Federal, etc. 
Apesar desses projetos em curso e os resultados obtidos até o momento, o Governo 
pode reconsiderar sua estratégia de delegar à Telebras atuação relevante na 
operacionalização da política de universalização de acesso à banda larga. 
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Em virtude da alta capacidade administrativa, técnica e operacional da Empresa, não 
se considera provável a perda de relevância na operacionalização da política de 
universalização de acesso à banda larga. 
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5.6 Outras informações que o emissor julgue importante 

 

A temática de gerenciamento de riscos e controles internos integra a estrutura 
de governança da Telebras, de acordo com as inovações trazidas pela Lei 
13.303/16 (Lei das Estatais) e do Decreto 8.945/16, que a regulamentou. Para 
tanto, em 08 de março de 2018, na 432ª Reunião do Conselho de Administração 
da Telebras, foi criada a Diretoria de Governança (DG) da empresa, sendo sua 
estrutura e atribuições estabelecidas no Regimento Interno vigente a partir de 
09 de março de 2018. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

21/01/1981

09/11/1972

Constituída sob a forma de sociedade anônima aberta de economia mista.

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3 - Breve histórico 

A Telecomunicações Brasileiras S.A (Telebras) é uma sociedade anônima de capital 
aberto, de economia mista, vinculada Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC). Sua constituição e início das operações ocorreu em 9 de 
novembro de 1972 nos termos da autorização contida na Lei nº. 5.792, de 11 de 
julho de 1972. 
 
A empresa foi controladora de 54 empresas concessionárias de serviços públicos de 
telecomunicações, sendo 27 empresas de telefonia fixa, 26 empresas de telefonia 
celular e uma empresa de telefonia de longa distância. 

 
Em Assembleia Geral Extraordinária de 22 de maio de 1998 (data-base de 28 de 
fevereiro de 1998), foi aprovada a sua cisão parcial, resultando na constituição de 
12 (doze) novas empresas controladoras privatizadas em 29 de julho de 1998. 
Desta forma, perdeu a função de controladora do Sistema Telebras. 
 
Em decorrência disso, a empresa deixou de possuir ativos operacionais geradores 
de receita, mantendo-se, a partir de então, basicamente por meio de receitas 
obtidas em aplicações financeiras. Entre 1998 e 2010 a empresa manteve todas as 
atividades institucionais como ente integrante da Administração Pública Federal. 
 
Nesse período, respondeu pelo seu contencioso judicial e preservou em seu quadro 
funcional empregados cedidos, com ônus, para a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), Presidência da República, Ministério das Comunicações 
e Ministério do Planejamento. Também cumpriu com todas as obrigações perante a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
 
Em 4 de maio de 2010, a Telebras publicou fato relevante informando que 
integraria o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), previsto pelo Decreto 7.175, 
de 12 de maio de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 13 de maio de 2010. 
Esse comunicado ao mercado baseou-se em decisão governamental informada pelo 
Ministério das Comunicações. 

 
Com essa resolução, a empresa foi reativada pelo Governo Federal para implantar 
o PNBL e atuar na massificação do acesso à Internet no Brasil. Desde então, atua na 
implantação de uma Rede Nacional de Telecomunicação com 26 mil quilômetros 
de rede de fibras ópticas provendo internet de alta velocidade e baixo custo para 
provedores de internet de todo o país. 
 
O propósito é dispor de uma rede neutra que ofereça condições e preços iguais em 
todas as regiões do país. Isso contribuiu para diminuir as desigualdades regionais, 
especialmente naquelas regiões onde os custos para o acesso à internet estavam 
muito acima do mercado. 
 
De acordo com as novas atribuições, cabe à Telebras implantar a rede privativa de 
comunicação da administração pública federal e prover infraestrutura e redes de 
suporte a serviços de telecomunicações prestados por empresas privadas, estados, 
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Distrito Federal, municípios e entidades sem fins lucrativos. 
 

Conforme publicado no Relatório da Administração da Empresa, os pilares 
estratégicos da Telebras em 2018 foram: Consolidação estrutural e operacional.  
Durante o ano, a empresa focou a sua atuação no fortalecimento da infraestrutura 
satelital e no gerenciamento de desempenho econômico-financeiro para garantir a 
rota de estabilidade e de qualidade em nossos serviços.  Diante dos bons resultados 
conquistados ao fim do exercício, esse alinhamento mostrou-se assertivo, o que 
não significa que tenha sido um ano fácil.  

 

A conclusão da infraestrutura terrestre dos Centros de Operações Espaciais (em 
Brasília e no Rio de Janeiro) e mais três Estações de Acesso Gateways passa a 
permitir a ativação da plena capacidade do Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas (SGDC) em todo o território brasileiro.  

 

A Telebras vivenciou embates nas mais diversas instâncias da justiça brasileira 
alcançando, por fim, o reconhecimento legal da parceria estratégica com a Viasat 
Brasil, viabilizando em larga escala comercial e social a operação do SGDC.  

 

Num salto estratégico por novas competências e oportunidades de negócios, a 
Telebras substituiu sua participação societária pelo direito de uso irrevogável de 
parte da capacidade do cabo submarino, que se tornará realidade na interligação 
direta entre o Brasil e a Europa.  

 

Dois dos principais projetos da Telebras passam a formar a mais moderna e 
abrangente rede de telecomunicações do Brasil: o projeto SGDC e a rede terrestre 
de fibras ópticas, que conta com a infraestrutura em seus 1,6 terabites para cobrir 
o território nacional com seus 26 mil quilômetros, oferecem soluções integradas 
para garantir segurança nas comunicações estratégicas do Estado, consolidar as 
políticas públicas e sociais e promover a inclusão digital, preenchendo lacunas de 
conectividade nas regiões mais remotas e carentes que não são atendidas com 
acesso à internet. A iniciativa prevê o atendimento a milhares de pontos de 
interesse público, como escolas públicas, postos de saúde, postos de fronteira, 
órgãos públicos federais, comunidades indígenas e quilombolas. 

 

Essa base estratégica permite à Telebras, hoje, prover conectividade, diretamente e 
através de parceiros, a uma população superior a 130 milhões de habitantes, de 
norte a sul do Brasil. Alcançamos o número de 3.654 circuitos instalados e em 
operação: 111% a mais do que os 1.731 circuitos em operação no ano de 2017. São 
195 os provedores parceiros nas 27 unidades da Federação que chegam junto aos 
cidadãos por meio da rede de fibra óptica da Telebras, estruturada em cinco anéis 
geográficos, distribuídos no norte, nordeste, sudeste, centro oeste e sul do país. 

 

Ao longo de 2018, presenciamos uma grande evolução na governança corporativa, 
pautada por princípios de transparência, prestação de contas e responsabilidade 
empresarial, e na gestão da estratégia da Telebras, com a consolidação da aplicação 
de políticas de gestão empresarial no dia a dia. As práticas de compliance também 
estão em constante aprimoramento, com a intenção de zelar pela atuação ética em 
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todas as instâncias da empresa. 
 
Em suas escolhas estratégicas até aqui, a Telebras tem dado passos importantes 
sempre em busca da geração de valor e do crescimento da sociedade e do país. 
Todos os dias, somos movidos ao trabalho pelo compromisso de construir um 
futuro cada vez melhor. Trabalhamos pela integração de soluções para cumprir a 
agenda de programas sociais do país, na criação de diferenciais para garantir a 
segurança estratégica do Brasil e o acesso dos desconectados à internet e a um 
novo mundo de conhecimentos. 
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

  

 

 
 
 
 
 

Até a presente data não foi protocolado nenhum pedido fundado em valor relevante 
requerendo a falência da Companhia, nem pedido de recuperação judicial ou 
extrajudicial da Companhia. 
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6.6 - Outras informações relevantes 
 
Não se aplica 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas 

 

A Telebras atua na prestação de serviços de telecomunicação em 
atendimento às Políticas Públicas de Telecomunicações. Dentre os 
principais serviços prestados pela Telebras são: (i) Conexão à Internet – IP 
Telebras; (ii) P2P – Conexão Ponto a Ponto; (iii) Redes Privativas MPLS - 
L3VPN; e, (iv) IP Satélite – SGDC. 
Conexão à Internet - IP TELEBRAS 

O IP Telebras, outrora vendido também como IP PNBL, é um serviço de 
acesso à internet que foi concebido para atendimento a partir de um 
Backbone Óptico com abrangência nacional, sendo que a solução 
desenvolvida utiliza o conceito de Carrier Ethernet.  
 
O IP Telebras é utilizado para atendimento à demanda dos clientes 
Provedores Regionais, Governo e Clientes Corporativos. 
 
P2P – Conexão Ponto a Ponto 
 
O serviço de conexão ponto a ponto, também conhecido como L2VPN, da 
Telebras é o produto para formação de redes virtuais privativas em camada 
2, na configuração ponto-a-ponto, com transparência a protocolo (clear 
channel). 
 
Para transmissão a grandes distâncias, utiliza-se da rede IP; ou para 
transmissões de links de grande capacidade pode se utilizar um circuito 
dedicado DWDM. 
 
Redes Privativas MPLS - L3VPN 

O produto L3VPN é a solução de redes corporativas convergentes da 
Telebras baseado na tecnologia MPLS - O Multi Protocol Label Switching , 
que combina a inteligência do roteamento com o desempenho da 
comutação.  
 
Com essa solução, as empresas podem integrar as suas aplicações de 
dados, voz e vídeo usando uma única infraestrutura, ganhando qualidade e 
economia na condução dos seus negócios. A L3VPN é utilizada pelos 
clientes para criação de redes corporativas privativas sem a necessidade do 
investimento para a construção da rede física, com o uso da infraestrutura 
existente da Telebras. 
 
IP Satélite - SGDC 

O SGDC, Satélite geoestacionário de defesa e comunicação, opera nas 
bandas X e KA e cobre todo o território brasileiro, inclusive uma parte das 
200 milhas náuticas do mar territorial. 
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O SGDC permite prover conexão à internet especialmente em regiões mais 
remotas, e regiões não atendidas com qualidade por redes terrestres 
convencionais. Nesses casos, o serviço de conexão à internet pode atender 
100% do território nacional com conexões de banda larga e com boa 
disponibilidade de serviços. 
 
O produto IP satélite preenche a lacuna do mercado consumidor, 
corporativo, ou governamental que hoje não é atendido, ou é atendido 
com limitações de qualidade devido às dimensões continentais do 
território nacional. 
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a. interesse público que justificou sua criação 

 O interesse público que justificou a criação da Telebras pode ser extraído de sua 
finalidade, conforme consta da Lei nº 5.792/1972:  
 

Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma sociedade de economia 
mista denominada Telecomunicações Brasileiras S/A. - TELEBRÁS, vinculada ao 
Ministério das Comunicações, com a finalidade de:  
(...) 
V - promover a captação em fontes internas e externas, de recursos a serem aplicados 
pela Sociedade ou pelas empresas de serviços públicos de telecomunicações, na 
execução de planos e projetos aprovados pelo Ministério das Comunicações; 
V - promover, através de subsidiárias ou associadas, a implantação e exploração de 
serviços públicos de telecomunicações, no território nacional e no exterior. 
VI -promover e estimular a formação e o treinamento de pessoal especializado, 
necessário às atividades das telecomunicações nacionais; 
VII -executar outras atividades afins, que lhe forem atribuídas pelo Ministério das 
Comunicações. 

 

 A finalidade da Telebras também é dirigida por dois decretos 
federais: (i) Políticas Públicas de Telecomunicações (Decreto nº 9.612, de 17 
de dezembro de 2018) e (ii) Política Nacional de Segurança da Informação 
(Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018). 
 

 As Políticas Públicas de Telecomunicações, assim dispõe: 
 

(...) Art. 12.  As políticas públicas de telecomunicações de que trata este Decreto 
substituem, para todos os fins legais, o Programa Nacional de Banda Larga e o 
Programa Brasil Inteligente, mantidas as seguintes atribuições da Telecomunicações 
Brasileiras S.A. - Telebras: 
 
I - implementação da rede privativa de comunicação da administração pública federal; 
II - prestação de apoio e suporte às políticas públicas de conexão à internet em banda 
larga para universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de 
atendimento, tele centros comunitários e outros pontos de interesse público; 
III - provisão de infraestrutura e de redes de suporte a serviços de telecomunicações 
prestados por empresas privadas, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos 
Municípios e por entidades sem fins lucrativos; e 
IV - prestação de serviço de conexão à internet em banda larga para usuários finais, 
apenas em localidades onde inexista oferta adequada daqueles serviços. 
§ 1º  A Telebras exercerá suas atividades nos termos da legislação. 
§ 2º  Os sistemas de tecnologia de informação e comunicação destinados às atividades 
de que tratam os incisos I e II do caput são considerados estratégicos para fins de 
contratação de bens e serviços relacionados à implantação, à manutenção e ao 
aperfeiçoamento. 
§ 3º A implementação da rede privativa de comunicação da administração pública 
federal de que trata o inciso I do caput consistirá na provisão de serviços, 
infraestrutura e redes de suporte à comunicação e à transmissão de dados, na forma 
da legislação em vigor. 
§ 4º O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações definirá as 
localidades onde inexista a oferta adequada de serviços de conexão à internet em 
banda larga a que se refere o inciso IV do caput. 
§ 5º A Telebras permanece autorizada a usar, fruir, operar e manter a infraestrutura 
e as redes de suporte de serviços de telecomunicações de propriedade ou posse da 
administração pública federal e a firmar o correspondente contrato de cessão, na 

hipótese de uso de infraestrutura detida por entidade da administração 
pública federal indireta. 
 

 
 Adicionalmente, a Política Nacional de Segurança da Informação 
dispõe que: 
 

§ 1º O planejamento e a execução de programas, de projetos e de processos relativos 
à segurança da informação de que trata o inciso IV do caput serão orientados para: 
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I - a utilização de recursos criptográficos adequados aos graus de sigilo exigidos no 
tratamento das informações e as restrições de acesso estabelecidas para o 
compartilhamento das informações, observada a legislação; 
II - o aumento da resiliência dos ativos de tecnologia da informação e comunicação e 
dos serviços definidos como estratégicos pelo Governo federal; 
III - a contínua cooperação entre as equipes de resposta e de tratamento de incidentes 
de segurança na administração pública federal direta, autárquica e fundacional e o 
Centro de Tratamento de Incidentes de Redes do Governo do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República; e 
IV - a priorização da interoperabilidade de tecnologias, processos, informações e 
dados, com a promoção: 
a) da integração e do compartilhamento dos ativos de informação do Governo federal 
ou daqueles sob sua custódia; 
b) da uniformização e da redução da fragmentação das bases de informação de 
interesse do Governo federal e da sociedade; 
c) da integração e do compartilhamento das redes de telecomunicações da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional; e  
d) da padronização da comunicação entre sistemas. 
 

 

b. atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de 
universalização 

A Telebras participa do PPA 2016-2019 com iniciativas vinculadas ao Programa 2025 – 
Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia, ao Objetivo – 1020 
– Expandir o acesso à internet em banda larga para todos, promovendo o uso das 
tecnologias da Informação e Comunicação, com as seguintes Iniciativas: 
 

Iniciativa O2YT – Disponibilização das comunicações estratégicas e de banda larga por 
meio do lançamento de um Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas – SGDC e a correspondente implantação dos sistemas em terra para o seu 
controle e utilização. Para o atendimento destas iniciativas, a Telebras executa a 
seguinte ação: 
 
PROJETO SGDC – INICIATIVA O2YT – Ação 146Z 
Esta iniciativa visa: a massificação em regiões mal atendidas, em especial nas regiões 
Norte e Nordeste que concentram praticamente 50% da capacidade do satélite; 
assegurar ao Brasil sua independência internacional no segmento satelital; conferir 
maior autonomia à comunicação civil e militar no país. 
 
Iniciativa 0552 – Implantação da Rede Privativa da Administração Pública Federal:  
 
Ação 12OF – Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga 
 
Para o atendimento desta Ação a Telebras executa as seguintes iniciativas estratégicas: 
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Os repasses dos recursos deverão ser realizados a partir das Ações do Orçamento Fiscal 
da União 00PA (Implementação da Infraestrutura para a Prestação de Serviços de 
Comunicação de Dados), da Ação 00P8 (Desenvolvimento e Lançamento de Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica – SGDC) e 00P9 – (Instalação de 
Cabo Submarino). 

Quanto aos recursos provenientes dos repasses da União, esses são direcionados 
exclusivamente para os respectivos dispêndios de capital relacionados aos Grandes 
Projetos da Telebras.  
 
A tabela abaixo apresenta o Orçamento de Investimento (OI) da Telebras realizado 
versus o aprovado. Ela refere-se à versão final aprovada pela Lei 13.587/2018, Portaria 
nº 318, de 15/10/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Lei 
nº 13.764/2018, elaborado com as seguintes ações, distribuição de limites e realização: 
 

Dispêndios de Capital (Em R$ milhões)  OI Realizado   OI Aprovado  Realização % 

Investimentos 212,84  462,22  46% 

12OF - Projeto PNBL 33,16  102,00  33% 

146Z - Projeto SGDC 175,12  347,00  50% 

4101 - Bens Imóveis -    -    0% 

4102 - Bens Móveis 0,06  0,60  10% 

4103 - Tecnologia da Informação 4,50  12,62  36% 

Inversão Financeira - Cabo Submarino 0,99  1,00  99% 

Total 213,83  463,22  46% 

 

A tabela abaixo apresenta os dados da Execução Orçamentária com base no Programa 
de Dispêndios Globais – PDG/2018, aprovado (reprogramação) pela Portaria nº 381, de 
23/11/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão: 
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Fontes e Usos (Em R$ milhões) PDG Realizado  PDG Aprovado  Realização % 

Fontes de Recursos 792,66 695,57 114% 

Receita 342,66 245,57 140% 

Aumento de Capital 450,00 450,00 100% 

Usos de Recursos 647,38 976,21 66% 

Dispêndios Correntes 433,55 501,49 86% 

Dispêndios de Capital 213,83 474,72 45% 

 
Como se observa, as fontes de recursos tiveram aumento médio de 114% justificado 

pelo aumento da receita realizada ao longo do ano, que teve valores aprovados da 

ordem de R$ 245 milhões e realizados da ordem de R$ 341 milhões. Além da receita 

operacional, é computado como fonte de receita a baixa de passivo, cujo objeto era 

obrigação originada do processo de cisão do Sistema Telebras, conforme notas 

explicativas das demonstrações financeiras disponíveis no site 

https://www.telebras.com.br/inst/?page_id=474 

 
Para a construção do satélite SGDC, até o ano de 2015, a Companhia contraiu uma linha 
de financiamento privado com a Financiadora de Inovação e Pesquisa - FINEP, 
totalizando o montante de R$ 238,67 milhões. 

c. estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no 
desempenho financeiro do emissor ou declarar que não foi realizada análise 
do impacto financeiro das políticas públicas acima referidas 

Não foi realizada análise do impacto financeiro das políticas públicas acimas referidas. 

d. processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas  

O processo de formação de preços da Telebras é regido pela Política de Planejamento e 
Precificação, aprovada em 29 de janeiro de 2019. Esta Política tem por finalidade 
padronizar, orientar e disciplinar as atividades relacionadas à precificação, expondo a 
visão estratégica da Telebras sobre o tema, bem como estabelecendo a estrutura 
normativa e de gestão para a estratégia de preços. 
 
Esse processo é executado e acompanhado por um Comitê de Planejamento e 
Precificação, contemplando as gerências de Planejamento e Marketing, Planejamento, 
Controle e Inovação, Tecnologia da Informação, Vendas, Engenharia de Clientes, 
Financeira e Orçamentária, Fiscal e de Controle e de Gestão Empresarial 
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A Telebras, nos exercícios em referência, não divulgou informações por segmento 
operacional. 
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais 
 

 

Conforme mencionado no item 7.2, a Telebras, nos exercícios em referência, não 
divulgou informações por segmento operacional. 

Processos de produção, processo de distribuição e sazonalidade, respectivamente, não 
se aplicam ao negócio da Telebras. Com relação às características dos mercados de 
atuação, em especial a participação em cada um dos mercados e as condições de 
competição nos mercados, letra “c” do item 7.3 da Instrução CVM nº 480/2009, os 
fatores que influenciam o comportamento dos mercados de atuação da 
companhia, informamos: 

Os produtos e serviços comercializados pela Telebras são soluções de acesso e serviços 
digitais associados. Como soluções de acesso cita-se os produtos IP e L3 e dentre os 
serviços digitais soluções anti-ddos e o portal do cliente.  

De acordo com o Decreto n° 9.612/2018, que instituiu as Políticas Públicas de 
Telecomunicações, compete à Telebras implementar a rede privativa de comunicação 
da administração pública federal, apoiar e suportar políticas públicas em banda 
larga, além de prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de 
telecomunicações prestados por empresas privadas, estados, Distrito 
Federal, municípios e entidades sem fins lucrativos. 

 A Telebras, diferentemente de suas concorrentes, está limitada por lei a não oferecer 
serviços para “usuários finais”, devendo, portanto, prover infraestrutura e rede a 
prestadores de serviços de telecomunicações além do atendimento à Administração 
pública federal. 
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total 
 

Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total a receber, 
informando: 

a) Montante total de receitas provenientes do cliente; 

b) Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente. 
 
Durante o ano de 2018, os clientes da Companhia responsáveis por receita líquida 
maior que 10% de sua receita líquida total é demonstrado no item “a” abaixo: 

a. Montante total de receitas provenientes do cliente 

 

Ano Cliente 
Receita Líquida 

Faturada 
% 

2017 

Entidade do 
Governo Federal 
(Ministérios, 
Agências 
Reguladoras, Forças 
Armadas, 
Universidades e 
Institutos Federais) 

33.836.000,00 46,1% 

2018 

Entidade do 
Governo Federal 
(Ministérios, 
Agências 
Reguladoras, Forças 
Armadas, 
Universidades e 
Institutos Federais) 

115.150.205,42 47,9% 

No valor de 2018 consta o adiantamento eferente ao contrato 
assinado entre a empresa e o seu ministério supervisor.  
 

b. Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente 
Conforme descrito no item 7.3, os produtos e serviços comercializados pela Telebras 
são soluções de acesso e serviços digitais associados. Como soluções de acesso cita-se 
os produtos IP e L3 e dentre os serviços digitais soluções anti-ddos e o portal do 
cliente. 
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades 
 

a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e 

histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais 

autorizações  

A Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM) ofertados pela Telebras 
depende de autorização da Agência Nacional de Telecomunicações. A Telebras está 
autorizada pela ANATEL para a prestação do Serviço de Comunicação Multimídia, por 
meio do Termo PVST/SPV Nº 118/2011, publicado no DOU em 7/04/2011; 
 

b) política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da 

regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a 

adesão a padrões internacionais de proteção ambiental  

Em setembro de 2018, a Telebras firmou convênio com Ministério do Meio Ambiente 
para adesão ao programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). 
Informações sobre o programa podem ser obtidas no site 
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p 
 
A Telebras cumpre a legislação ambiental de cada um dos entes federados quando do 
licenciamento de suas estações de transmissão. Atualmente, a companhia não adota 
padrões internacionais de proteção ambiental. 
 

c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de 

royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades. 

Não há dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos 
de royalties para o desenvolvimento das atividades da Telebras. 
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior 

 

Não se aplica, tendo em vista que a Companhia não tem atividades no exterior. 
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades 
 
A Companhia não está sujeita à regulação estrangeira, por não atuar no exterior. 
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7.8 - Políticas socioambientais

7.8 - Políticas socioambientais 

 

A Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras possui relatório de sustentabilidade 

publicado como Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado. 

a. Metodologia 
A metodologia utilizada é a do International Integrated Reporting Council 

-Conselho Internacional para Relato Integrado, ou IIRC. 
A materialidade das informações divulgadas neste Relatório de Gestão na 

forma de Relato Integrado foi determinada em reuniões realizadas ao longo 
último trimestre de 2018 e no primeiro trimestre de 2019 em que participaram 
membros da Gerência de Governança, da Gerência de Gestão Empresarial e 
Diretor de Governança da Telebras. 

Após reuniões e discussões sobre as informações necessárias, cada uma 
das áreas da Companhia enviou informações necessárias ao desenvolvimento 
deste Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado. Como subsídio, 
utilizamos informações disponíveis nos Relatórios Mensais da Administração, 
nas Demonstrações Contábeis Anuais Completas, na Carta Anual de Políticas 
Públicas e Governança Corporativa, na Carta de Serviços ao Usuário e no 
formulário de Referência da Comissão de Valores Mobiliários. Todo o material 
foi integrado pela equipe da Gerência de Governança da Telebras. 
b. É auditada por terceiros?  

Não 
c. Link de divulgação externa:  

https://www.telebras.com.br/documentos/governanca_corporativa/Rel
atorio%20de%20Gestao%20na%20Forma%20de%20Relato%20Integrado%20-
%202018.pdf 

 

A Telebras possui Política de Responsabilidade Socioambiental, com o seguinte link de 

divulgação externa:  

https://www.telebras.com.br/documentos/Politica_Sustentabilidade_Ambiental_e_R

esponsabilidade_Social.pdf  

 

A Telebras, visando o alinhamento de suas políticas e práticas com os valores universalmente 

estabelecidos no âmbito da sustentabilidade, firmou seu compromisso em nortear suas 

práticas pelos preceitos da responsabilidade social e responsabilidade ambiental, dois dos 

pilares da sustentabilidade, tornando-os parte de seu modelo de gestão, buscando equilibrar 

oportunidades de negócio com responsabilidade socioambiental. 

 
Neste sentido, foi editada a Política de Sustentabilidade Ambiental e Responsabilidade Social, 

que constitui um conjunto de princípios norteadores que visam implantar ou adaptar 

ações institucionais, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável, baseada 

em documentos direcionadores que incluem, em especial, aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável - ODS do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

- PNUD; o Pacto Global da Organização das Nações Unidas – ONU; as Diretrizes da OCDE para 

empresas multinacionais; os artigos 170 e 225 da Constituição Federal; o Decreto nº 7.746, 
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7.8 - Políticas socioambientais

de 5 de junho de 2012, e a Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017. 

 

A Política de Sustentabilidade Ambiental e Responsabilidade Social da Telebras tem por 

princípios:  

 
PRINCÍPIOS SOCIAIS 

 
a) Respeitar e promover os direitos humanos em suas ações, decisões e práticas, e 

adotar mecanismos permanentes para identificar, prevenir, monitorar e mitigar 

atuais ou potenciais impactos sociais resultantes de suas atividades; 

 
b) Proteger o trabalho digno, assegurando a liberdade de associação e o direito à 

negociação coletiva, assim como a promoção da saúde e da segurança do trabalho, a 

acessibilidade, a igualdade de oportunidades, a equidade de gênero e raça e o respeito 

e a valorização da diversidade em todas suas relações; 

 
c) Guiar-se pelo princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento no 

emprego e não discriminar os trabalhadores em razão de raça, cor, sexo, religião, 

opinião política, nacionalidade ou origem social, ou outro status, exceto quando 

tais práticas seletivas façam avançar políticas estabelecidas pelos governos que 

promovam especificamente maior igualdade de oportunidades de emprego ou 

estejam relacionadas aos requisitos inerentes a determinado posto de trabalho; 

 
d) Promover um processo contínuo e de melhoria da empresa na sua relação com 

seus funcionários, colocando em prática políticas adequadas de remuneração 

e de incentivos, a 

observância de políticas ativas de formação e o desenvolvimento dos 

colaboradores e o compartilhamento de informação relevantes para o 

desempenho das atividades de trabalho; 

 
e) Integrar as questões relacionadas à sociedade brasileira na gestão do negócio e no 

processo decisório da companhia, buscando promover: 

 

 A massificação do acesso a serviços de conexão à Internet em banda 
larga; 

 A aceleração do desenvolvimento econômico e social; 

 A promoção da inclusão digital; 

 A redução das desigualdades sociais e regionais; 

 A promoção da geração de emprego e renda; 

 A ampliação dos serviços de Governo Eletrônico, facilitando aos 
cidadãos o uso dos serviços do Estado; 

 A promoção de capacitação da população para o uso das tecnologias de 
informação; 

 O aumento da autonomia tecnológica e da competitividade brasileiras. 
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7.8 - Políticas socioambientais

f) Promover o pleno conhecimento e o compromisso da força de trabalho com a 

Política de Sustentabilidade Ambiental e Responsabilidade Social, para que 

nossas atividades sejam realizadas de forma socialmente responsável. 

 
PRINCÍPIOS AMBIENTAIS 

 
a) Obedecer à legislação ambiental em todos os seus níveis; 
 
b) Incorporar a dimensão ambiental aos processos internos e na tomada de 

decisões da empresa; 

 
c) Gerir de modo adequado e racional os recursos ambientais empregados em suas 

atividades, sejam elas finalísticas ou administrativas; 

 
d) Prevenir e/ou minimizar impactos ambientais decorrentes de seus projetos, 

processos e produtos; 

 
e) Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico e difundir as tecnologias 

ambientalmente amigáveis; 

 
f) Quando possível, implantar programas e ações ambientais de forma coordenada 

entre todas as áreas da empresa. 

 

Além disso, vale mencionar que a Telebras aderiu, em setembro de 2018, à 

Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P –, programa do Ministério do 

Meio Ambiente que objetiva estimular os órgãos públicos do país a 

implementarem práticas de sustentabilidade.  

 

A proposta da A3P é criar uma cultura de responsabilidade socioambiental na 

administração pública. Para tanto, estrutura-se em seis Eixos Temáticos 

prioritários fundamentados pela política dos 5 R's: Repensar, Reduzir, 

Reaproveitar, Reciclar e Recusar o consumo de produtos que gerem impactos 

socioambientais significativos. Saiba mais sobre cada um dos Eixos Temáticos e 

suas aplicações práticas clicando (abrindo) nos links abaixo: 

 

 

Uso racional dos recursos naturais e 

bens públicos 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/a3p/eixos-tematicos/item/529 

Gestão adequada dos resíduos 

gerados 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/a3p/eixos-tematicos/item/525 

Qualidade de vida no ambiente de 

trabalho 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/a3p/eixos-tematicos/item/527 

Qualidade de vida no ambiente de 

trabalho 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/a3p/eixos-tematicos/item/527 

 Sensibilização e capacitação dos http://www.mma.gov.br/responsabilidade-
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7.8 - Políticas socioambientais

servidores socioambiental/a3p/eixos-tematicos/item/528 

 Compras públicas sustentáveis 
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/a3p/eixos-tematicos/item/526 

Construções sustentáveis 

http://www.mma.gov.br/component/k2/item/10317-

eixos-tem%C3%A1ticos-constru%C3%A7%C3%B5es-

sustent%C3%A1veis 
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7.9 - Outras informações relevantes

7.9 - Outras informações relevantes 
 
 

Nada a acrescentar. 
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8.1 - Negócios extraordinários

8.1 - Negócios extraordinários 
 

A Telebras e a Eulalink, empresa espanhola, detinham uma sociedade nas empresas 
EllaLink Spain S.A. e Cabos Brasil Europa S.A, que seriam responsáveis por construir o 
Cabo.  Em 12 de setembro de 2018, a Telebras celebrou contratos para permutar a 
totalidade de sua participação acionária nessas empresas, por Direito Irrevogável de 
Uso (IRU) no Cabo Submarino a ser lançado pela empresa Ellalink Ireland S.L., que é 
subsidiária integral da Eulalink S.L. 

A concretização da operação estava condicionada à entrada em vigor do contrato de 
fornecimento de cabo entre a EllaLink Ireland e a ASN (Alcatel Submarine Networks), 
fornecedora do cabo, o que ocorreu em 31 de dezembro de 2018. Tal condição visava 
conferir à Telebras a garantia de que apenas permutaria suas ações nas empresas 
EllaLink Spain S.A. e Cabos Brasil Europa S.A após a certeza de que o Cabo seria 
construído. 
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor 
 
 

Em conformidade com o Decreto nº 7175/2010, de 12 de maio de 2010, vigente até 17 
de dezembro de 2018, principalmente no artigo 4º, incisos I e III, e com o disposto no 
Decreto 8135/2013, vigente até 26 de dezembro de 2018, a Telebras alterou 
significativamente seus esforços mercadológicos para concentrá-los no atendimento 
ao segmento de governo. 
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas 

não diretamente relacionados com suas atividades operacionais 

 
Conforme detalhado no item 9.2 do formulário, em 31 de dezembro de 2018, a 
Companhia alienou suas participações societárias nas empresas Cabos Brasil Europa 
S.A e EllaLink Spain S.A.. A alienação destas participações faz parte da operação de 
permuta entre a Telebras e a EulaLink S.L, em que, a Telebras aliena suas participações 
societárias nestas empresas e adquire o Direito Irrevogável de Uso (IRU) no Cabo 
Submarino a ser lançado pela empresa Ellalink Irlanda (subsidiária integral da Eulalink 
S.L.), e que interligará diretamente o Brasil a Portugal. 
 
O valor da alienação destas participações societárias totalizou R$ 9.546.913,57, 
sendo, R$ 8.701.512,34 pela participação societária na empresa Cabos Brasil 
Europa S.A e R$ 845.401,23 pela participação na empresa EllaLink Spain S.A. 
 

A Telebras não celebrou outros contratos relevantes que não fossem diretamente 
relacionados com suas atividades operacionais 
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

8.4 - Outras informações Relevantes - Negócios extraordinários 
 
 

Nada a acrescentar. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

Versão: 1 

 

PÁGINA: 1 de 239 

 

 

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros 
 

Participações Societárias 
 

A Companhia detém participação societária na coligada, cuja informação é 

apresentada a seguir: 
 

VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A. (“VISIONA” ou Coligada), Constituída em 14 de 

junho de 2011, com sede na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, 

Brasil, tem por objeto atuar, no Brasil ou no exterior, nas atividades de pesquisa, 

especificação, projeto, desenvolvimento, certificação, fabricação, prestação de 

serviços de manutenção, de engenharia, modernização, seleção e contratação de 

fornecedores, integração, logística, treinamento, operação, comercialização, locação, 

importação e exportação de satélites, estações de terra e outros equipamentos e 

sistemas aeroespaciais, voltados, inclusive, para atividades relacionadas ao 

atendimento das necessidades do Governo Federal relativas ao plano de 

desenvolvimento de satélite brasileiro, em especial no âmbito do Programa Nacional 

de Banda Larga – PNBL, e à comunicação estratégica de defesa e governamental, no 

âmbito da Estratégia Nacional de Defesa, assim como, o suporte logístico contratado 

para as atividades mencionadas.  
 

A Companhia efetuou integralização de sua participação no capital da VISIONA em 

2013 no valor de R$ 3.430 (R$ 1.470 em 2012), totalizando R$ 4.900, correspondentes 

a 49% (quarenta e nove por cento) do capital total, sendo os 51% restantes 

pertencentes à EMBRAER DEFESA E SEGURANÇA PARTICIPAÇÕES S.A.  
 

Em dezembro de 2016, a coligada aumentou seu capital social em R$ 55.000, com a 

emissão de 55.000.000 de novas ações ordinárias, mediante a capitalização de reserva 

de investimento para capital de giro. Desta forma, o capital social da coligada passou a 

totalizar um montante de R$ 65.000 (R$ 10.000 em 31 de dezembro de 2015), neste 

aumento de capital social coube à Telebras a parcela correspondente à sua 

participação societária de 49% do capital social, ou seja, R$ 26.950 com emissão de 

26.950.000 ações a seu favor. 
 

Em novembro de 2018, a coligada realizou novo aumento capital social no montante 

de R$ 10.000, com a emissão de 10.000.000 de novas ações ordinárias, mediante a 

capitalização de reserva de investimento para capital de giro. A Telebras subscreveu o 

valor de R$ 4.900 e consequentemente teve a emissão em seu favor de 4.900.000 

(quatro milhões e novecentas mil) ações ordinárias.  
 

Em 31 de dezembro de 2018, o capital social da coligada totalizou R$ 75.000 (R$ 

65.000 em 31 de dezembro de 2017), com um total de 75.000.000 (setenta e cinco 

milhões) de ações ordinárias emitidas. Deste montante, a Telebras detém 36.750.000 

(trinta e seis milhões e setecentos e cinquenta mil) ações 
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Equipamento de Transmissão Brasil DF Brasília

Equipamento de Datacenter Brasil DF Brasília

Satélite Brasil DF Brasília

Instalações Prediais Brasil DF Brasília

Comunicação de Dados Brasil DF Brasília

Equipamentos de Tecnologia de Informação Brasil DF Brasília Própria

Outros Equipamentos/Sobressalentes Brasil DF Brasília Própria

Mobiliário Brasil DF Brasília Própria

Infraestrutura Brasil DF Brasília Própria

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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Licenças Aquisição e 
Implantação do 
Software de Gestão 
empresarial 
denominado SAP e de 
solução Fiscal 
GEPARDO

Perene Não há. São licenças perpetuas Não se aplica.

Licenças Aquisição e 
Implantação do 
Software de Gestão 
Jurídica denominado 
PROJURID

Perene Não há. São licenças perpetuas Não se aplica

Licenças Execução de 
validações funcionais 
nas aplicações 
indicadas nos itens 
anteriores

Perene Não há. Sesão produtos desenvolvidos para a Telebras,no qual 
todos os diretos são da Telebras

Não se aplica

Licenças Desenvolvimento de 
aplicações de gestão 
interna como: Sistema 
de controle de OS – 
SICOS, evoluções

Perene Não há. São produtos desenvolvidos para a Telebras, aonde 
todos os diretos são da Telebras

Não se aplica

Licenças Evolução das licenças 
e Implantação do 
Software de solução 
Fiscal GEPARDO

Perene Não há. São licenças perpetuas Não se aplica

Licenças DIREITO DE 
EXPLORAÇÃO DE 
SATÉLITE

15 anos Não há. Não se aplica

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Telebras Copa S.A 17.729.836/0001-24 - Controlada Brasil DF Brasília Prestação de serviços de 
telecomunicações à Féderation 
Internacionale de Football Association - 
FIFA e seus parceiros e conveniados.

100,000000

31/12/2017 -100,000000 0,000000 0,00

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 28.769.343,89

Valor mercado

Incorporada pela Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras confome AGE de 01/06/2017.

31/12/2016 -1,623400 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

EllaLink Spain S.A 00.000.000/0000-00 - Coligada Espanha Prestação de Serviço de Comunicação 
Multimidia SCM, restrita à utilização dos 
meios disponíveis por meio de cabos 
submarinos e serviços afins.

35,000000

Necessária a participação do capital nacional no lançamento do cabo submarino ligando o Brasil à Europa para comunicações, em parceria com empresa espanhola Islalink S.L.

31/12/2018 -100,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 289.303,04

Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Cabos Brasil Europa 
S.A.

23.284.884/0001-59 - Coligada Brasil SP São Paulo Prestação de Serviço de Comunicação 
Multimidia SCM, restrita à utilização dos 
meios disponíveis por meio de cabos 
submarinos e serviços afins.

35,000000

31/12/2018 -100,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 189.022,07

Valor mercado

31/12/2017 74,887100 0,000000 0,00

Necessária a participação do capital nacional no lançamento do cabo submarino ligando o Brasil à Europa para comunicações, em parceria com empresa espanhola Islalink S.L.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 -18,193100 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Visiona Tecnologia 
Espacial S.A.

13.944.554/0001-99 - Coligada Brasil SP São Paulo Objetivo inicial da empresa é atuar no 
satélite geoestacionário brasileiro, que 
visa atender as necessidades de 
comunicação satelital do governo federal, 
incluindo o programa nacional de Banda 
Larga e um amplo espectro de 
transmissões estratégicas de defesa.

49,000000

31/12/2018 7,816100 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 74.085.933,63

31/12/2017 44,288300 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 -12,312290 0,000000 0,00

Valor mercado

Em atendimento ao Dec. 7769, de 28/06/2012, a Telebras e o Ministério da Defesa serão os principais responsáveis pela gestão, planejamento, construção e lançamento do satélite, que será operado pela Telebras.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)
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Alienação de participações societárias 
 

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia alienou suas participações societárias 
nas empresas Cabos Brasil Europa S.A e EllaLink Spain S.A.. A alienação destas 
participações faz parte da operação de permuta entre a Telebras e a EulaLink S.L, 
em que, a Telebras aliena suas participações societárias nestas empresas e adquire 
o Direito Irrevogável de Uso (IRU) no Cabo Submarino a ser lançado pela empresa 
Ellalink Irlanda (subsidiária integral da Eulalink S.L.), e que interligará diretamente o 
Brasil a Portugal. 
 
O valor da alienação destas participações societárias totalizou R$ 9.546.913,57, 
sendo, R$ 8.701.512,34 pela participação societária na empresa Cabos Brasil 
Europa S.A e R$ 845.401,23 pela participação na empresa EllaLink Spain S.A. 
 

A Telebras detinha participação societária de 35% no capital social de cada 
empresa. 

PÁGINA: 108 de 281

Formulário de Referência - 2019 - TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS Versão : 3



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

 

 

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 
 

Comentários dos Diretores sobre: 

 
a. condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

O comportamento das principais rubricas patrimoniais entre os anos de 2016 a 
2018 e as explicações acerca das principais variações estão apresentados a 
seguir:  
 

R$ mil Exercícios findos em: 
     

  
2018 

 
2017 

  
2016 

 
Rubricas Valor  AV%  Valor  AV%   AH%  Valor  AV%   AH%  

Ativo Circulante 347.786 9,7% 365.926 10,7% -5,0% 413.355 13,5% 
-

15,9% 

Ativo Não Circulante 
3.237.48

3 
90,3% 

3.059.30
0 

89,3% 5,8% 
2.646.57

3 
86,5% 22,3% 

Realizável a Longo 
Prazo 

336.906 9,4% 287.429 8,4% 
17,2

% 
275.112 9,0% 22,5% 

Investimentos 74.086 2,1% 69.193 2,0% 7,1% 77.145 2,5% -4,0% 

Imobilizado 
2.806.28

8 
78,3% 

2.683.30
7 

78,3% 4,6% 
2.275.65

5 
74,4% 23,3% 

Intangível 20.203 0,6% 19.371 0,6% 4,3% 18.661 0,6% 8,3% 

Ativo Total 
3.585.26

9 
100,0

% 
3.425.22

6 
100,0

% 
4,7% 

3.059.92
8 

100,0
% 

17,2% 

Passivo Circulante 191.679 5,3% 230.354 6,7% 
-

16,8
% 

97.490 3,2% 96,6% 

Passivo Não 
Circulante 

3.023.15
6 

84,3% 
2.605.05

1 
76,1% 

16,0
% 

3.462.54
1 

113,2
% 

-
12,7% 

Passivo Exigível 
3.214.83

5 
89,7% 

2.835.40
5 

82,8% 
13,4

% 
3.560.03

1 
116,3

% 
-9,7% 

Patrimônio Líquido 
    

370.434  
10,3% 

    
589.821  

17,2% 
-

37,2
% 

  
(500.103

) 

-
16,3% 

174,1
% 

Passivo Total 
3.585.26

9 
100,0

% 
3.425.22

6 
100,0

% 
4,7% 

3.059.92
8 

100,0
% 

17,2% 

Fonte: Demonstrações Individuais da Telebras 
A análise horizontal dos anos de 2017 e 2016 estão em relação ao ano de 2018. 

 

Indicadores Financeiros Medida 2018 2017 2016 

Liquidez Corrente Índice 1,8144 1,5885 4,24 

Liquidez Geral  Índice 0,84 0,73 0,84 

Composição do Endividamento % 23,60% 25,60% 11,90% 

Grau de Endividamento % 22,60% 26,20% 26,70% 

Participação de Capital de Terceiros % 29,30% 35,60% 36,50% 

Para fins de cálculo dos indicadores financeiros as rubricas de Despesas Antecipadas, Receitas Diferidas e 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital foram reclassificadas para o Patrimônio Líquido. 

 

Ativo Circulante – O Ativo Circulante no final do ano de 2018 apresentou redução de 
5,0% e 15,9% em relação aos anos de 2017 e 2016, respectivamente. A redução em 
relação a estes exercícios é justificada basicamente pela redução da rubrica de Caixa 
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e Equivalentes de Caixa, basicamente devido aos fluxos de pagamentos serem 
maiores que os de recebimentos. No final de 2018 essa rubrica totalizou R$ 156,1 
milhões (R$ 198,9 em 2017 e R$ 282,7 milhões em 2016).  As demais rubricas não 
apresentaram variações relevantes. 
 

Ativo Não Circulante – O grupo apresentou crescimento constante na comparação 
entre o exercício de 2018 e os exercícios de 2017 e 2016. As principais variações 
ocorreram nas rubricas de Realizável a Longo Prazo e Imobilizado conforme segue:  
 
No Realizável a Longo Prazo, a variação positiva é explicada pelo adiantamento feito 
pela Telebras à Viasat no valor de R$ 50,0 milhões, conforme acordo de parceria para 
exploração do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 
(SGDC). 
  

No Imobilizado, na comparação entre o exercício de 2018 e os exercícios de 2017 e 
2016 o crescimento foi de 4,6% e 23,3%, respectivamente. Este aumento é explicado 
principalmente pelos gastos aplicados no projeto SGDC.  
 
Passivo Circulante: O comportamento desta rubrica na comparação entre os 
exercícios de 2018 e 2017, demonstrou uma variação negativa de 16,8%, justificada, 
principalmente, pela redução das obrigações com fornecedores de R$ 38,4 milhões, 
ou 31,2%. Com relação ao exercício de 2016, houve um crescimento de 96,6% 
explicado pelo aumento da conta fornecedores de R$ 40,1 milhões para R$ 84,3 
milhões em 2018, e também pela transferência do Passivo não Circulante para o 
Circulante da parcela das Receitas Diferidas (Ministério da Defesa – Banda X), que 
começaram a ser realizadas em julho de 2018, com a entrada em operação do 
Satélite SGDC. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo dessas receitas no Circulante era 
de R$ 36,5 milhões.  
 

Passivo Não Circulante - O Passivo não Circulante apresentou variação positiva de 
16,0% na comparação com o exercício de 2017 e uma variação negativa de 12,7% em 
relação ao exercício de 2016. As principais rubricas responsáveis por estas variações 
foram: 
 

I. Empréstimo de Financiamentos: Crescimento de 20,5% na comparação entre 
2018 e 2017, resultado da renegociação junto à FINEP do prazo para início da 
amortização do principal, que no contrato original está previsto para dezembro 
de 2017, e com a renegociação a amortização do principal passou para junho 
de 2020. Os juros do contrato também foram suspensos até novembro de 2019 
e neste período serão capitalizados ao saldo devedor. Na renegociação não 
houve alteração dos indexadores do financiamento, mas houve a inclusão ao 
saldo devedor de uma compensação financeira no valor de R$ 26,9 milhões.  

II. Adiantamentos para futuro aumento de Capital (AFAC): Na comparação entre 
o exercício de 2018 e 2017, a rubrica apresentou crescimento de 41,0% ou R$ 
544,8 milhões, que inclui novos aportes realizados pela União em 2017 (R$ 
450,0 milhões) e atualização monetária do período, no valor de R$ 94,8 
milhões. Com relação a 2016, houve uma redução de 16,1% em função do 
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aumento de capital realizado em 2017, no valor de R$ 1,3 bilhão. 
III. Receitas Diferidas: Apresentou redução de 18,9% e 3,1% em relação aos 

exercícios de 2017 e 2016, respectivamente. A variação negativa é explicada 
pela transferência pra o Circulante em função da realização por competência. 

 
Patrimônio Líquido – O exercício de 2018, quando comparado ao de 2017 
demonstrou variação negativa de 37,2%. Essa variação é justificada basicamente pelo 
prejuízo apurado em 2018 no valor R$ 224,9 milhões. Com relação a 2016, houve 
uma variação positiva de 174,1% refletindo o aumento de capital realizado em 2017 
no montante de R$ 1,3 bilhão.  
 

b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas,  
 

O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, era de 
R$1.594,7 milhões em 31 de dezembro de 2018 (R$ 1.594,7 em 31 de dezembro de 
2017 e R$ 263,1 milhões em 2016).   
 
Em 11 de janeiro de 2018, a 103ª Assembleia Geral Extraordinária homologou o 
aumento de capital da Telebras, que passou de R$ 263,1 milhões para R$ 1.594,7 
milhões, com os efeitos considerados em 31 de dezembro de 2017. O aumento 
representou a emissão de 37.761.220 novas ações, sendo 29.528.808 (vinte e nove 
milhões, quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e oito) ações ordinárias (ON) e 
8.232.412 (oito milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e doze) ações 
preferenciais (PN), todas sem valor nominal. 
 
A composição acionária em 31 de dezembro de 2018, após o aumento de capital 
apresentou a seguinte composição: 
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Ordinárias Preferenciais Total 

Acionista 
Qtde de 
Ações 

% Acionista 
Qtde de 
Ações 

% Acionista 
Qtde de 
Ações 

% 

União Federal 35.130.273 89,45% União Federal 8.171.173 79,08% União Federal 43.301.446 87,29% 

FINEP 3.231.600 8,23% FINEP 0 0,00% FINEP 3.231.600 6,51% 

Outros 910.713 2,32% Outros 2.161.538 20,92% Outros 3.072.251 6,19% 

Ações em Tesouraria 193 0,00%         193 0,00% 

Total 39.272.779 100,00% Total 10.332.711 100,00% Total 49.605.490 100,00% 

 
 

A estrutura de capital da Companhia, em termos de percentual de capital próprio e 
de capital de terceiros apresentava a seguinte composição em 31 de dezembro de 
2018, 2017 e 2016: 

 

Capitais 2018 2017 2016 

Capital Próprio 62,23% 58,44% 57,82% 
Capital de Terceiros 37,77% 41,56% 42,18% 

 
Para o cálculo da composição do capital total (tabela acima) aplicado na companhia, 
foi realizada a reclassificação das rubricas de Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital (AFAC) e Receitas Diferidas (registradas no Passivo) e das Despesas Pagas 
Antecipadamente (registrada no Ativo) para o Patrimônio Líquido. 

 

c. indicando: (i) hipóteses de resgate: 
 

Não há previsão estatutária para o resgate de ações de emissão da Companhia além 
daquelas legalmente previstas, podendo este, portanto, ocorrer nos termos do artigo 
44 da Lei das Sociedades por Ações. 
 

(ii) fórmula de cálculo do valor de resgate: 
 
Como não houve hipótese de resgate das ações, não há o que se informar a respeito. 
 

d. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros 
assumidos: 

 
No exercício de 2018 a Telebras apresentou boa capacidade de honrar os seus 
compromissos financeiros assumidos conforme demonstram os seus índices de 
liquidez: Índice de Liquidez corrente = 1,8144 e Índice de Liquidez Geral = 0,84 
 
Estes índices demonstram que a empresa possui recursos de curto prazo e longo prazo 
suficientes para pagar seus compromissos de curto prazo e longo prazo. 
 
Seu grau de endividamento e a composição do endividamento está relativamente 
baixo - 22,6% e 23,6 respectivamente - indicando que há pouca dependência do capital 
de terceiros. Seu índice de liquidez imediata é de 82,4% representando uma queda de 
4 pontos percentuais em relação ao exercício de 2017, mas ainda tendo um razoável 
índice de cobertura para os seus assumidos compromissos de curtíssimo prazo. 
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A empresa também mantém operações com instrumentos financeiros com limites de 
exposição a riscos de crédito aprovados pela administração. Seus instrumentos 
financeiros são inerentes às suas operações, e não há operações em mercado de 
derivativos. 
 

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em 
ativos  não-  circulantes utilizadas: 

 
Para o financiamento dos investimentos em ativos não circulantes no exercício de 
2018, a Telebras obteve, como fonte principal de financiamento, recursos aportados 
pela União (Acionista Controlador) para futuro aumento de capital. 
 
Para o financiamento de capital de giro, recursos advindos de sua receita operacional e 
também aportes da União contribuíram para o seu financiamento. 
 

f. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em 
ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de 
liquidez: 

 
Para o financiamento do seu capital de giro, a Telebras contará, parcialmente, com o 
incremento de suas receitas operacionais e também com recursos aplicados em fundos 
de curto prazo no mercado financeiro no exercício de 2019. Também será necessário 
aporte de seus acionistas para uma eventual cobertura de liquidez. 
 
No que tange os investimentos em ativos não circulantes, em caso de necessidade de 
cobertura para deficiências de liquidez, ela deverá recorrer a aporte de seus acionistas. 
 

g. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, 
descrevendo ainda:  

(i). contratos de empréstimo e financiamento relevantes 
 
A Companhia tem contrato de financiamento junto a FINEP – Inovação e Pesquisa–, 
cujo valor original foi de R$ 240 milhões. Este financiamento foi aplicado no Projeto 
SGCD – Sistema Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica, dos quais R$ 
103,4 milhões ingressaram na conta da Companhia em 2014 e R$ 136,0 milhões em 
2015. Sobre o principal da dívida incidirá a Taxa Referencial pro rata tempore (TR), 
divulgada pelo Banco Central do Brasil, acrescida do spread 3% (três por cento) ao ano. 
Sendo que as condições originais do contrato previa um período de carência é de 36 
(trinta e seis) meses, abrangendo o período compreendido entre a data da assinatura 
do contrato e a de vencimento da primeira parcela de amortização, sendo o principal 
parcelado em 85 (oitenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da 
primeira parcela ocorrendo em 15/12/2017 e a última em 15/12/2024. 
 
Posteriormente, em dezembro de 2017 a Companhia estabeleceu negociação junto a 
FINEP com o objetivo de postergar a amortização do principal, bem como o 
pagamento de juros mensais do financiamento, a Telebras e a FINEP firmaram três 
aditivos contratuais. 
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Atualmente está em vigor o terceiro aditivo firmado em 7 de dezembro de 2018, que 
traz alterações nas cláusulas financeiras, prazos de pagamentos, vencimentos e 
estabelece novas garantias ao contrato. As modificações trazidas por este aditivo 
foram as seguintes: 
 
i) O pagamento das parcelas de amortização do débito decorrente do contrato de 
financiamento ficará suspensa no período de 15 de dezembro de 2018 a 15 de maio de 
2020; 
 
ii) O pagamento dos juros compensatórios previstos no contrato de financiamento 
ficará suspenso no período de 15 de dezembro de 2018 a 15 de novembro de 2019; 
 
 iii) Os juros apurados no período de 15 de dezembro de 2018 a 15 de novembro de 
2019 serão capitalizados mensalmente ao saldo devedor, de acordo com a 
metodologia de cálculo de juros compostos;  
 
iv) Prorrogação do vencimento do contrato em 12 meses, passando de 15 de 
dezembro de 2024 para 15 de dezembro de 2025; e 
 
v) A Telebras pagará à FINEP o valor de R$ 21.4 milhões a título de compensação 
financeira pelo período de sobrestamento, cujo valor será corrigido pelo mesmo 
indexador previsto no contrato e pago em parcelas mensais e sucessivas, juntamente 
com as parcelas de amortização e juros, de 15 de junho de 2020 a 15 de dezembro de 
2025. 
 
No segundo aditivo, as partes tinham acordado que a Telebras pagaria uma 
compensação financeira em função das postergações de prazos ali acordados no valor 
de R$ 5,5 milhões. Desta forma, com o acordo do terceiro aditivo, o montante total da 
compensação financeira acrescida ao contrato de financiamento totalizou em 31 de 
dezembro de 2018 o valor de R$ 26,9 milhões. 
 
(ii). outras relações de longo prazo com instituições financeiras 
 
Não há nenhum outro recurso recebido por empréstimo de qualquer instituição 
financeira. 
 
(iii). grau de subordinação entre as dívidas 

 
Vide quadro do item “f” 

 
(iv). eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a 
limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de 
dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à 
alienação de controle societário 
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No que concerne a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, o 
estatuto da Telebras, após a observância de normas de governança/compliance não 
obsta a alavancagem (endividamento da empresa). Todavia, o orçamento (mais 
especificamente o Plano de Dispêndios Globais) aprovado pelo seu acionista 
controlador poderá estabelecer limites para uma eventual captação de recursos no 
mercado financeiro ou de capitais, tendo que seguir aos normativos estabelecidos no 
orçamento de empresas estatais. 
 
Não há óbice à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos 
valores mobiliários e à alienação de controle societário, no estatuto social da 
companhia. Porém para essas operações deverá haver prévia anuência e aval dos 
órgãos de controle e do Tesouro Nacional. 
 
Distribuição de Dividendos: A Telebras segue o estabelecido no seu Estatuto 
Social, qual seja, a distribuição a título de dividendos a partir do resultado positivo 
do exercício somente será possível após o abatimento dos prejuízos e provisões 
para imposto de renda e a constituição da reserva legal. Primeiramente, são 
atribuídos os dividendos às ações preferenciais. Em seguida, são atribuídos às 
ações ordinárias, na proporção das ações emitidas. Se ainda houver saldos 
remanescentes que permitam distribuições, são atribuídos aos acionistas 
ordinaristas e preferencialistas em igualdade de condições. Em função do prejuízo 
apurado no exercício de 2018, não há dividendos a serem distribuídos, tampouco 
lucro para abater prejuízos acumulados. 

 
Alienação de ativos: Exceto as legais, não há restrições impostas. 
 
No exercício de 2018, a Telebras realizou a alienação de ativos representados por 
participações societárias nas empresas Cabos Brasil Europa S.A e EllaLink Spain 
S.A. A venda faz parte da operação de permuta realizada entre a Telebras e a 
empresa Eulalink S.L.  A operação foi acordada entre as partes em 12 de setembro 
de 2018 com a assinatura do contrato de promessa de permuta da totalidade de 
sua participação acionária nas empresas EllaLink Spain S.A. e Cabos Brasil Europa 
S.A por Direito Irrevogável de Uso (IRU) do Cabo Submarino a ser lançado pela 
empresa Ellalink Ireland (subsidiária integral da Eulalink S.L.), que interligará 
diretamente o Brasil a Portugal. 
 
 A concretização da operação estava condicionada à assinatura e entrada em vigor 
do contrato de fornecimento de cabo entre a EllaLink Ireland e a ASN (Alcatel 
Submarine Networks), fornecedora do Cabo. A entrada em vigor do contrato de 
fornecimento ocorreu em 31 de dezembro de 2018, data em que foi cumprida a 
condição precedente para a operação de alienação das participações societárias 
nas Cabos Brasil Europa S.A e EllaLink Spain S.A.. 
 
O valor a receber pela Telebras referente à alienação das participações societárias 
é de R$ 9,5 milhões, sendo R$ 8,7 milhões pela participação societária na empresa 
Cabos Brasil Europa S.A e R$ 0,8 milhão pela participação na empresa EllaLink 
Spain S.A.. A operação foi oficializada em dois contratos: (1) o SPA, que 
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formalizava a alienação das ações nas duas empresas por US$ 2,4 milões, sendo 
US$ 2,2 milhões correspondentes à Cabos Brasil Europa S.A e US$ 0,2 milhões 
correspondentes à EllaLink Spain S.A. (esta primeira fase foi finalizada em 31 de 
dezembro de 2018 com a remessa dos valores correspondente a alienação das 
ações); e (2) o contrato de IRU do espectro, que prevê a compra de 200Gbs entre 
Lisboa e Fortaleza, entregues 100Gbps por ano, por US$ 1,5 milhões, e que se 
realizará ainda no primeiro trimestre de 2019.  
 
Ainda faz parte da operação, a opção de compra de mais 800Gbps, por US$ 5,0 
milhões, entregues à taxa de 100Gbps por ano a partir do terceiro ano. O IRU terá 
a vigência de 15 anos, mas pode ser estendido por mais 10 anos, por opção da 
Telebras. 
 
Emissão de novos valores mobiliários:  
 
Em 26 de setembro de 2017, a Assembleia Geral Extraordinária de nº. 101 
aprovou o aumento de capital da Companhia no montante de R$ 1.331,5 milhões, 
passando o capital social de R$ 263,1 milhões para R$ 1.594,7 milhões. O 
aumento de capital representou a emissão 37.761.220 novas ações, sendo, 
29.528.808 ações ordinárias e 8.232.412 ações preferenciais. 
 
Os recursos para o aumento de capital foram oriundos dos aportes de capital 
realizados pelo acionista controlador “União”, e foram aprovados através do 
Decreto presidencial s/n de 19 de outubro de 2016. A composição do aumento de 
capital no valor de R$ 1.331,5 milhões representava recursos aportados entre os 
exercícios de 2011 e 2015, que correspondia ao valor de R$ 846,5 milhões; saldo 
residual de aportes anteriores aos anos de 2011 a 2015, na ordem de R$ 7,8 
milhões; e a atualização monetária destes montantes até o dia 31 de julho de 
2017 no montante de R$ 477,0 milhões. 
 
Esses recursos objeto da capitalização foram aplicados na implementação do 
Programa Nacional de Banda Larga – PNBL e do Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicação Estratégica - SGDC, com o objetivo de fomentar e difundir 
o uso e o fornecimento de bens e serviços de tecnologias de informação e 
comunicação, promovendo, cada vez mais, a inclusão social e econômica através 
do acesso à internet no país.  
 
Em 11 de janeiro de 2018, a 103ª Assembleia Geral Extraordinária homologou o 
aumento de capital e a composição acionária da Telebras passou a ter a seguinte 
composição: 
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Ordinárias Preferenciais Total 

Acionista 
Qtde de 
Ações 

% Acionista 
Qtde de 
Ações 

% 
Acionis

ta 
Qtde de 
Ações 

% 

União 
Federal 

35.130.273 89,45% 
União 
Federal 

8.171.173 79,08% 
União 
Federal 

43.301.446 87,29% 

FINEP 3.231.600 8,23% FINEP 0 0,00% FINEP 3.231.600 6,51% 

Outros 910.713 2,32% Outros 2.161.538 20,92% Outros 3.072.251 6,19% 

Ações em 
Tesouraria 

193 0,00%         193 0,00% 

Total 39.272.779 100,00% Total 10.332.711 100,00% Total 49.605.490 100,00% 

 
Alienação de Controle Acionário: O Estatuto Social da Companhia não prevê esta 
modalidade, contudo a alienação, tal como ocorre com as alienações de ativos, 
deve ser alvo de oferta pública ao mercado, após aprovação pelo Acionista 
Controlador e pela Assembleia Geral 
 

h. Limites de utilização dos financiamentos já contratados: 
 
O uso dos recursos provenientes do financiamento foi aplicado exclusivamente 
no projeto SGDC, objeto do respectivo contrato (programa estratégico de 
inovação - PEI). 
 

i. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 
 
Alterações informadas nos itens 10.1 “a“ e 10.1. “f”. 
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10.2 - Resultado operacional e financeiro 
 

Comentários dos diretores sobre: 

a. Resultados das operações da Companhia 

 
O resultado obtido pela Companhia no exercício de 2018 comparado com os exercícios 
de 2017 e 2016 está apresentado a seguir com explicações sobre as principais 
variações ocorridas entre os períodos apresentados. 
 

R$ mil 2018 2017 2016 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA    260.002     105.851        81.489  

  Serviços de Comunicação Multimídia    169.442        98.758        74.486  

  Locação de Capacidade Satelital       78.240                 -                   -    

  Alugueis e Locações       12.320          7.093          7.003  

 DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA      (60.350)     (32.558)     (25.435) 

  Tributos s/ Receita Operacional Bruta     (59.743)     (31.937)     (23.712) 

   Descontos Incondicionais           (607)           (621)       (1.723) 

 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA    199.652        73.293        56.054  

 RECEITAS/(CUSTOS/DESPESAS) OPERACIONAIS   (262.459)   (224.067)   (200.559) 

    Meios de Conexão     (77.709)     (26.782)     (10.267) 

    Pessoal (Exclui PISP)     (76.075)     (66.535)     (65.051) 

    Serviços de Terceiros     (67.351)     (62.883)     (63.694) 

    Compartilhamento de Infraestrutura     (42.983)     (43.430)     (39.713) 

    Alugueis, Locações e Seguros     (10.419)       (7.516)       (8.696) 

    Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa       (3.048)     (24.534)           (248) 

    Tributos       (2.386)       (1.597)       (1.642) 

    Equivalência Patrimonial       (1.716)       23.899        (3.964) 

    Material            (865)           (754)           (136) 

    Programa de Indenização por Serviços Prestados (PISP)           (220)     (16.922)       (5.756) 

    Outras Despesas Operacionais     (13.498)     (12.489)       (6.325) 

    Outras Receitas Operacionais       33.811        15.476          4.933  

 EBITDA     (62.807)   (150.774)   (144.505) 

    Margem EBITDA -31,46% -205,71% -257,80% 

   Depreciação e Amortização   (126.688)     (60.795)     (49.311) 

 EBIT   (189.495)   (211.569)   (193.816) 

   Resultado Financeiro     (35.356)     (32.248)     (77.067) 

 PREJUIZO DO EXERCÍCIO   (224.851)   (243.817)   (270.883) 

     Margem Líquida -112,62% -332,66% -483,25% 
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1. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
 

R$ mil 2018 2017 2016 
Δ 2018 X 

2017 
Δ 2018 
X 2016 

Serviços de Comunicação Multimídia    169.442        98.758        74.486  71,6% 127,5% 

Locação de Capacidade Satelital       78.240          -                -        100,0% 100,0% 

Alugueis e Locações - Outras       12.320          7.093          7.003  73,7% 75,9% 

Receita Operacional Bruta    260.002     105.851        81.489  145,6% 219,1% 

Deduções da Receita      (60.350)     (32.558)     (25.435) 85,4% 137,3% 

Receita Operacional Líquida    199.652        73.293        56.054  172,4% 256,2% 

 

EM 2018 A RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA ATINGIU R$ 199,7 MILHÕES, CRESCIMENTO DE 

172,4%, OU R$ 126,4 MILHÕES EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2017 (R$ 73,3 MILHÕES). NA 

COMPARAÇÃO COM 2016, O AUMENTO FOI DE 256,2% OU R$ 143,6 MILHÕES (R$ 56,1 

MILHÕES).  O AVANÇO DA RECEITA ENTRE OS PERÍODOS COMPARADOS É EXPLICADO PELOS 

SEGUINTES EVENTOS: I) MAIOR VOLUME FATURADO EM DECORRÊNCIA DE NOVOS CONTRATOS; II) 

CRESCIMENTO DA BANDA ATIVADA; III) INCREMENTO DOS CIRCUITOS GERADORES DE RECEITA 

(FATURADOS E NÃO FATURADOS), PRINCIPALMENTE OS VINCULADOS AOS CONTRATOS DA 

DATAPREV, MINISTÉRIO DO TRABALHO E Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio); IV) INÍCIO DO RECONHECIMENTO DA RECEITA DE LOCAÇÃO DE 

CAPACIDADE SATELITAL PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA (BANDA X). O VALOR DESTE SERVIÇO FOI 

RECEBIDO ANTECIPADAMENTE PELA TELEBRAS E A RECEITA SERÁ RECONHECIDA AO LONGO DE 15 

ANOS, QUE É O PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FIRMADO EM CONTRATO ENTRE A TELEBRAS E 

MINISTÉRIO DA DEFESA; E V) RECONHECIMENTO DA RECEITA ANTECIPADA NO EXERCÍCIO DE 2017 

PELO Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), NO VALOR 

DE R$ 60,0 MILHÕES, REFERENTE À ENTREGA DA RESERVA DE BANDA SATELITAL PARA EXECUÇÃO 

DO PROGRAMA GESAC. 
 
2. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (EXCETO DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO) 
 

R$ mil 2018 2017 2016 
Δ 2018 X 

2017 
Δ 2018 X 2016 

Meios de Conexão e Transmissão     (77.709)     (26.782)     (10.267) 190,2% 656,9% 

Pessoal (exclui PISP)     (76.075)     (66.535)     (65.051) 14,3% 16,9% 

Serviços de Terceiros     (67.351)     (62.883)     (63.694) 7,1% 5,7% 

Compartilhamento de Instalações     (42.983)     (43.430)     (39.713) -1,0% 8,2% 

Alugueis, Locações e Seguros     (10.419)       (7.516)       (8.696) 38,6% 19,8% 

PECLD1       (3.048)     (24.534)           (248) -87,6% 1129,0% 

Tributos       (2.386)       (1.597)       (1.607) 49,4% 48,5% 

Materiais            (865)           (754)           (136) 14,7% 536,0% 

PISP2           (220)     (16.922)       (5.756) -98,7% -96,2% 

Outras Despesas                -                   -                (18) 100,0% 100,0% 

Total   (281.056)   (250.953)   (195.186) 12,0% 44,0% 

1- Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa 
2- Programa de Indenização por Serviços Prestados 
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Os Custos e Despesas Operacionais (Exceto Depreciação e Amortização) totalizaram 
R$ 281,1 milhões em 2018 (R$ 251,0 milhões em 2017 – R$ 195,2 milhões em 2016), 
crescimento de 12,0% e 44,0%, respectivamente. O aumento entre os períodos 
comparados é explicado, basicamente, pelo reconhecimento dos custos com Meios 
de Conexão e Transmissão, principalmente, aquisição de Exploração Industrial de 
Linha Dedicada (EILD), em virtude de novas demandas de serviços de internet, 
sobretudo, para atendimento aos contratos da DATAPREV, Ministério do Trabalho e 
ICMBio.  
 
As principais ocorrências no período referente aos itens de Custos e Despesas 
Operacionais foram as seguintes: 
 
MEIOS DE CONEXÃO E TRANSMISSÃO: Em 2018, os custos com Meios de Conexão e 
Transmissão totalizaram R$ 77,7 milhões (R$ 26,8 milhões em 2017 – R$ 10,3 
milhões em 2016). O crescimento é explicado pelo aumento dos custos com 
aquisição EILD, para atendimento às novas demandas de serviços, principalmente, os 
contratos de prestação e serviços de internet para a DATAPREV, Ministério do 
Trabalho e ICMBIo. No exercício de 2018, os custos com EILD totalizaram R$ 66,4 
milhões (R$ 11,3 milhões em 2017 – R$ 1,5 milhão em 2016), aumento de 487,6% e 
4.327,7% em relação a 2017 e 2016, respectivamente. 
 
PESSOAL: NO ANO DE 2018 ESTES CUSTOS E DESPESAS TOTALIZARAM R$ 76,1 MILHÕES (R$ 

66,5 MILHÕES EM 2017 E R$ 65,1 MILHÕES EM 2016), VARIAÇÃO DE 14,3% E 16,9% EM 

RELAÇÃO A 2017 E 2016, RESPECTIVAMENTE. ESTE CRESCIMENTO É EXPLICADO PELOS 

SEGUINTES EVENTOS: I) Concessão de aumento salarial devido às promoções por mérito 
e antiguidade concedidas em dezembro de 2018 e 20017; ii) aumento do quadro de 
colaboradores; e iii)  reconhecimento dos custos de pessoal da Gerência de 
Engenharia e Operação do Satélite, que até o mês de junho de 2018 eram 
capitalizados como custo de construção do satélite (projeto SGDC) e com a entrada 
em operação do satélite, passaram a ser reconhecidos como Custo dos Serviços 
Prestados. A variação efetiva desconsiderando o custo de pessoal que antes era 
capitalizado entre o ano de 2018 e 2017 foi de 10,4%. 
 
SERVIÇOS DE TERCEIROS: Em 2018, os custos e despesas com Serviços de 
Terceiros apresentaram crescimento de 7,1% e 5,7%, respectivamente em relação 
aos exercícios de 2017 e 2016. O aumento é justificado pela elevação dos custos 
com manutenção da planta, em função da expansão de rede e reajustes contratuais 
e pelo aumento dos custos de energia em decorrência da expansão da rede e 
instalação das estações de acesso (gateways) do projeto SGDC.  
 
Alugueis, Locações e Seguros: Apresentou aumento de 38,6% e 19,8% na 
comparação com os exercícios de 2017 e 2016. Este crescimento é explicado, 
basicamente, pelo reconhecimento dos custos com prêmio de seguro vinculado ao 
satélite SGDC. O valor reconhecido de competência do exercício de 2018 foi de R$ 
2,1 milhões. 
 
Compartilhamento de Instalações: Na comparação entre o exercício de 2018 e 
2017, os custos com compartilhamento apresentaram estabilidade. Já com relação 
ao ano de 2016, estes custos tiveram crescimento de 8,2% em função de novas 
parcerias. 
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Programa de Indenização por Serviços Prestados (PISP): Apresentou diminuição 
de 98,7% e 96,2% em relação a 2018. Esta redução é explicada pela revisão da 
base de provisão do programa e pela baixa de valores a receber, que estavam 
provisionados no ativo da Companhia referente aos Colaboradores cedidos à 
ANATEL. O valor baixado foi de R$ 16,5 milhões e a justificativa para a baixa, foi 
que este ativo não se enquadrava nos critérios de reconhecimentos de  ativos, 
conforme CPC 00(R1) Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro, pois não havia expectativa de geração de benefícios 
econômicos futuros, uma vez que havia incerteza quanto ao recebimento de tais 
valores pela Telebras. Ambos os eventos ocorreram no exercício de 2017. 
 
3. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 
 

R$ mil 2018 2017 2016 
Δ 2018 X 

2017 
Δ 2018 X 2016 

Depreciação e Amortização (126.688) (60.795) (49.311) 108,4% 156,9% 

 
Em 2018, a Depreciação e Amortização totalizou R$ 126,7 milhões, crescimento de 
108,4% e 156,9% em relação a 2017 e 2016, respectivamente. O aumento é 
justificado pelo aumento da base de bens sujeitos a depreciação/amortização, 
principalmente devido à mudança do “status” do Artefato Satelital, que saiu da 
condição de “em andamento” para “em serviço” no terceiro trimestre de 2018. Esta 
alteração gerou um acréscimo médio mensal na depreciação de R$ 10,8 milhões. O 
valor do custo reconhecido da depreciação do Artefato Satelital e dos equipamentos 
terrestres no período de julho a dezembro de 2018 foi de R$ 65,1 milhões, e sua vida 
útil foi estimada em 17 anos, conforme informação dos especialistas (engenheiros) da 
área responsável pelo projeto SGDC. 
 
A amortização do direito de exploração do satélite SGDC pago a ANATEL, totalizou, 
no período de julho a dezembro de 2018 o valor de R$ 0,2 milhão. 
 
4. RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 
 

R$ mil 2018 2017 2016 
Δ 2018 X 

2017 
Δ 2018 X 2016 

Resultado de Equivalência 
Patrimonial 

(1.716) 23.899 (3.964) -107,2% -56,7% 

 

O Resultado negativo de Equivalência Patrimonial em 2018, no valor de R$ 1,7 milhão, 
foi influenciado pelos resultados negativos gerados pelas coligadas da Telebras no 
exercício. Com relação ao exercício de 2017, a redução de 107,2% é explicada pelo 
resultado positivo (Lucro) obtido pela coligada Visiona em 2017, no valor de R$ 52,3 
milhões. Com relação ao ano de 2016, ocorreu redução de 56,7%. 
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5. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS  
 

R$ mil 2018 2017 2016 
Δ 2018 X 

2017 
Δ 2018 
X 2016 

Outras Receitas Operacionais 

   

    

Ganhos sobre o Passivo    16.352     16.112                -    1,5% 100,0% 

Receita de Alienação de Ativos       9.547               -             -        100,0% 100,0% 

Reversão. Prov. p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis, 
Fiscais 

      6.350           104         4.809  6005,8% 32,0% 

Recuperação de Tributos       2.485               -             -        100,0% 100,0% 

Outras Receitas Operacionais          601           737            124  -18,5% 384,7% 

Tributos sobre Outras Receitas Operacionais 
    

(1.524) 
    (1.477)          -        3,2% 100,0% 

Total    33.811     15.476         4.933  118,5% 585,4% 

Outras Despesas Operacionais  

   
  

Provisão p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis, Fiscais 
    

(4.879) 
       (705) 

         
(353) 

592,1% 
1282,2

% 

Tributos 
    

(4.259) 
          

(10) 
              -    

42490,0
% 

100,0% 

Multas - Fornecedores 
    

(2.694) 
       (168) 

         
(325) 

1503,6% 728,9% 

Multas sobre Tributos 
       

(820) 
       (479)      (3.497) 71,2% -76,6% 

Baixas de Ativos (Perdas/Doação) 
       

(194) 
  (10.105) 

         
(268) 

-98,1% -27,6% 

Outras Despesas Operacionais  
       

(652) 
    (1.020)      (1.900) -36,1% -65,7% 

Total 
  

(13.498) 
  (12.487)      (6.343) 8,1% 112,8% 

Outras Receitas/Despesas Operacionais, Líquida    20.313        2.989       (1.410) 579,6% 
-

1540,6
% 

 

 
No ano de 2018, o resultado da rubrica de Outras Receitas Operacionais deduzidas de 

Outras Despesas Operacionais foi positivo no montante de R$ 20,3 milhões (R$ 3,0 

milhões em 2017 e R$ 1,4 milhão negativo em 2016). Na comparação com 2017, houve 

um aumento de R$ 17,3 milhões, explicada pela baixa de passivo vinculado ao 

processo de cisão do Sistema Telebras no valor do principal de R$ 15,9 milhões no 

4T18. A baixa foi suportada por parecer dos Advogados da Companhia, demonstrando 

que a possibilidade de decisão desfavorável para a Telebras no litigio é considerada de 

risco possível.  

 

Este valor se refere a depósitos judiciais levantados pela Telebras após o processo de 

cisão e que não foram repassados a Telesp (atual Telefônica), beneficiária destes 

depósitos quando da elaboração do laudo de cisão da Telebras. Com a baixa, a 

Companhia passou a tratar este passivo dentro do escopo do CPC 25 – Provisões, 

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.  

 

Outro evento que contribuiu para o resultado positivo desta rubrica foi o 

reconhecimento da receita de alienação das participações societárias das coligadas 

Cabos Brasil Europa S.A e EllaLink S.A.. Esta alienação faz parte da operação de 

permuta entre as participações societárias nessas coligadas e a aquisição do Direito 

Irrevogável de Uso (IRU) do Cabo Submarino a ser lançado pela empresa Ellalink 
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Irlanda (subsidiária integral da Eulalink S.L.), e que interligará diretamente o Brasil a 

Portugal. O valor desta receita foi de R$ 9,5 milhões. 

 

6. RESULTADO FINANCEIRO  
 

R$ mil 2018 2017 2016 
Δ 2018 
X 2017 

Δ 2018 X 
2016 

Receitas Financeiras 

   

    

Juros sobre Aplicação Financeira       4.967        7.340         603  -32,3% 723,7% 

Juros sobre Tributos       4.186     14.342     1.790  -70,8% 133,9% 

Juros sobre Depósitos Judiciais       2.511        2.478         536  1,3% 368,5% 

Outras Receitas          528           939         135  -43,8% 291,1% 

Tributos sobre Receitas Financeiras        (577)     (2.127)      (216) -72,9% 167,1% 

Total    11.615     22.972     2.848  -49,4% 307,8% 

Despesas Financeiras 

   
  

Juros sobre Adiantamento/Cauções e Retenções   (52.964)   (34.548)      (342) 53,3% 15386,5% 

Juros e Variação Monetária de Acordos Judiciais   (16.124)   (15.620)   (4.412) 3,2% 265,5% 

Juros/VM s/ Prov. p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais     (5.924)     (4.962)   (1.216) 19,4% 387,2% 

Juros sobre Empréstimos e Financiamentos     (3.840)        -             -        100,0% 100,0% 

Reversão de Encargos Financeiros    32.733         -             -        100,0% 100,0% 

Outras Despesas        (852)           (90)        (16) 846,7% 5225,0% 

Total   (46.971)   (55.220)   (5.986) -14,9% 684,7% 

Resultado Financeiro   (35.356)   (32.248)   (3.138) 9,6% 1026,7% 

 

Em 2018, o Resultado Financeiro foi negativo no valor de R$ 35,4 milhões (R$ 32,2 

milhões em 2017 e R$ 3,1 milhões em 2016), o comportamento entre os períodos 

comparados é justificado pelo seguintes eventos: i) mudança no reconhecimento dos 

encargos financeiros dos Adiantamentos para Futuro aumento de Capital (AFAC) e dos 

empréstimos e financiamentos a partir do 3 trimestre de 2018, em virtude da entrada 

em operação do Satélite SGDC (até o 2º trimestre de 2018 estes encargos eram 

capitalizados como custo do Satélite e a partir do 3º trimestre de 2018, passaram a 

impactar o resultado da Companhia); e ii) reconhecimento da reversão de encargos 

financeiros (juros) provisionados, que estavam vinculados ao passivo baixado referente 

ao processo de cisão do Sistema Telebras, conforme citado no item de “Outras 

Receitas/Despesas Operacionais”. O valor da baixa destes encargos foi de R$ 32,7 

milhões. 
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7. PREJUÍZO DO EXERCÍCIO  
 

R$ mil 2018 2017 2016 
Δ 2018 
X 2017 

Δ 2018 
X 2016 

Prejuízo do Exercício   (224.851)   (243.817)   (270.883) -7,8% -17,0% 

Ajuste de Eventos Não Recorrentes: 
     

(-) Baixa Passivo Cisão STB - Principal     (15.949)     -           -        100,0% 100,0% 

(-) Baixa de Passivo (CPC 00(R1))  -      (15.967)  -  
-

100,0% 
n.d 

(-) Baixa Passivo Cisão STB - Encargos Financeiros     (32.733)          -                 -        100,0% 100,0% 

(+) Perda na Baixa de Ativos            194        10.105          -  -98,1% 100,0% 

(-) Receita de Alienação de Investimentos       (9.547)          -         -  100,0% 100,0% 

(+) Baixa de Ativos - Colaboradores Cedidos          -              16.475           -        
-

100,0% 
n.d 

(+) PECLD - Contrato Copa 2014          -              22.437           -        -11,0% n.d 

Prejuízo do Exercício Ajustado   (282.886)   (210.767)     (270.883) 34,2% 4,4% 

Margem Líquida -141,70% -287,60% -483,3% -50,7% -70,7% 

Prejuízo por Ação (R$) -5,7027 -4,2489 -5,4607 34,2% 4,4% 

 

No ano de 2018, o Prejuízo do Exercício foi de R$ 224,9 milhões (R$ 243,8 milhões em 

2017 e R$ 270,9 em 2016). Este prejuízo, ajustado por eventos não recorrentes no 

valor líquido de R$ 58,0 milhões (negativo) em 2018 (R$ 33,1 positivo em 2017) gerou 

um prejuízo ajustado no exercício de 2018 de R$ 282,9 milhões (R$ 210,8 milhões em 

2017), aumento de 34,2%.  

 

O aumento do Prejuízo Ajustado de 34,2% é explicado pelos seguintes eventos: i) 

aumento dos custos com Meios de Conexão e Transmissão, principalmente EILD; ii) 

aumento do custo com depreciação devido à entrada em operação do Satélite SGC; e 

iii) mudança no reconhecimento dos encargos financeiros dos AFAC e empréstimos e 

financiamentos, que eram capitalizados e com a entrada em operação do satélite 

passaram a impactar o resultado. O impacto negativo destes eventos no período foi 

parcialmente amortizado pelo aumento da Receita Operacional Líquida no período. 

 

Os eventos considerados para fins de ajuste do Prejuízo do Exercício se referem a: 

i)baixa de passivo vinculados à cisão do Sistema Telebras; ii) perda na baixa de ativos 

(imobilizado e investimentos); iii) receita de alienação de investimentos; iv) 

constituição de PECLD do contrato vinculado à Copa do Mundo de 2014; v) baixa de 

contas a receber de colaborares cedidos à ANATEL; e VI) baixa de passivos com base no 

CPC 00(R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-

Financeiro, item 4.46, pois estes não apresentavam capacidade de geração de 

benefícios econômicos futuros para a Companhia e não havia a expectativa de 

desembolso financeiro para liquidar tal passivo. 
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8. EBITDA/LAJIDA  
 

R$ mil 2018 2017 2016 
Δ 2018 X 

2017 
Δ 2018 X 

2016 

Prejuízo do Período   (224.851)   (243.817)   (270.883) -7,8% -17,0% 

(+/-) Resultado Financeiro       35.356        32.248        77.067  9,6% -54,1% 

(+) Depreciação e Amortização    126.688        60.795        49.311  108,4% 156,9% 

EBITDA     (62.807)   (150.774)   (144.505) -58,3% -56,5% 

Ajustes: 

  
   

(-) Ganho sobre Passivos     (15.949)     (15.967)                -    -0,1% 100,0% 

(-) Receita de Alienação de Investimentos       (9.547)          -                 -        100,0% 100,0% 

(+) Perdas na Baixa de Ativos            194        10.105             268  -98,1% -27,6% 

(+/-) Equivalência Patrimonial         1.716      (23.899)         3.964  -107,2% -56,7% 

(+) Baixa de Ativos - Colaboradores Cedidos          -              16.475                 -    -100,0% n.d 

(+) PECLD - Contrato Copa 2014          -              22.437                 -    -100,0% n.d 

EBITDA Ajustado     (86.393)   (141.623)   (140.273) -39,0% -38,4% 

Margem EBITDA     (31,5%)     (205,7%)     (257,8%) -84,7% -87,8% 

Margem EBITDA Ajustado      (43,3%)     (193,2%)     (250,2%) -77,6% -82,7% 

 

O EBITDA não é uma medida definida pelas práticas contábeis internacionais (IFRS) e 
representa o lucro /(prejuízo) antes do pagamento de juros, imposto de renda e 
contribuição social, depreciação e amortização. A Companhia divulga seu EBITDA 
Ajustado, conforme Instrução CVM N° 527, de 4 de outubro de 2012, estes ajustes 
incluem a adição/exclusão do Resultado de Equivalência Patrimonial e Outros Eventos 
não Recorrentes (Ganhos na Baixa de Passivos e Perdas na Baixa de Ativos, Receita de 
Alienação de Investimentos, Baixa de Ativos Vinculados a Colabores Cedidos e PECLD 
vinculada ao contrato de prestação de serviço durante a realização da Copa do Mundo 
de 2014), para proporcionar melhores informações sobre sua capacidade de 
pagamento de dívidas, manutenção de seus investimentos e possibilidade de 
cobertura de suas necessidades de capital de giro. Ambas as medidas desse agregado 
(EBITDA e EBITDA Ajustado) não devem ser consideradas como alternativas ao Lucro 
Operacional e ao Fluxo de Caixa Operacional, quando utilizados como indicador de 
liquidez. Destaca-se ainda que o EBITDA Ajustado pode não ser comparável com o 
mesmo indicador divulgado por outras empresas. 
 
Em 2018, o EBITDA Ajustado foi negativo no valor de R$ 86,4 milhões (R$ 141,6 
milhões em 2017 e R$ 140,3 milhões em 2016), demonstrando uma redução na 
insuficiência de geração operacional de caixa de 39,0% e 38,4%, respectivamente. O 
resultado negativo de 2018 é reflexo do aumento dos custos e despesas operacionais 
(12,0%), principalmente, dos Custos com Meios de Conexão e Transmissão (190,2% em 
relação a 2017 e 656,9% em relação a 2016), apesar do crescimento da Receita 
Operacional Liquida (172,4%). A Margem EBITDA Ajustada em 2018 foi de -43,3% (-
193,2% em 2017 e -250,2% em 2016), redução de 77,6% e 82,7% em relação a 2017 e 
2016, respectivamente.  
 
A melhora do EBITDA Ajustado de 2018 em relação aos anos de 2017 e 2018 está 
ligada ao aumento da Receita Operacional Líquida em função dos novos contratos, 
principalmente, DATAPREV, Ministério do Trabalho e ICMBio e do reconhecimento da 
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receita de capacidade Satelital por serviços prestados ao MCTIC e Ministério de Defesa 
(Banda X do satélite SGDC). 
 

a. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, 
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços: 

 

Não se verificaram essas variações no exercício. 

 

b. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e 
produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no 
resultado financeiro do emissor 

 
No que diz respeito ao resultado operacional, os contratos de fornecimento de 
insumos, bem como o de prestação de serviços são reajustados por indexadores 
oficiais, recompondo eventuais perdas inflacionárias. 
 
Os efeitos da taxa de juros, da inflação e dos adiantamentos para futuro aumento de 
capital do Acionista Controlador, estes por serem atualizados pela taxa SELIC, 
contribuem negativamente para o resultado financeiro. 
 
No caso dos adiantamentos para futuro aumento de capital do Acionista Controlador, 
a atualização monetária da parte dos recursos destinados a construção de ativos 
(Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação. 
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas 

demonstrações financeiras 

 
Comentários dos diretores sobre efeitos relevantes que os eventos abaixo 
tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações 
financeiras e nos resultados da companhia: 

 
a. Introdução ou alienação de segmento operacional 

 

No exercício de 2018, não houve introdução ou alienação de segmento 
operacional. 

 
b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

 

No exercício de 2018, a Telebras realizou a alienação de ativos 
representados por participações societárias nas empresas Cabos Brasil 
Europa S.A e EllaLink Spain S.A. A venda faz parte da operação de 
permuta realizada entre a Telebras e a empresa Eulalink S.L.  A 
operação foi acordada entre as partes em 12 de setembro de 2018 
com a assinatura do contrato de promessa de permuta da totalidade 
de sua participação acionária nas empresas EllaLink Spain S.A. e Cabos 
Brasil Europa S.A por Direito Irrevogável de Uso (IRU) do Cabo 
Submarino a ser lançado pela empresa Ellalink Ireland (subsidiária 
integral da Eulalink S.L.), que interligará diretamente o Brasil a 
Portugal. 
 
A concretização da operação estava condicionada à assinatura e 
entrada em vigor do contrato de fornecimento de cabo entre a EllaLink 
Ireland e a ASN (Alcatel Submarine Networks), fornecedora do Cabo. A 
entrada em vigor do contrato de fornecimento ocorreu em 31 de 
dezembro de 2018, data em que foi cumprida a condição precedente 
para a operação de alienação das participações societárias nas Cabos 
Brasil Europa S.A e EllaLink Spain S.A.. 
 
O valor a receber pela Telebras referente à alienação das participações 
societárias é de R$ 9,5 milhões, sendo R$ 8,7 milhões pela 
participação societária na empresa Cabos Brasil Europa S.A e R$ 0,8 
milhão pela participação na empresa EllaLink Spain S.A.. A operação foi 
oficializada em dois contratos: (1) o SPA, que formalizava a alienação 
das ações nas duas empresas por US$ 2,4 milhões, sendo US$ 2,2 
milhões correspondentes à Cabos Brasil Europa S.A e US$ 0,2 milhões 
correspondentes à EllaLink Spain S.A. (esta primeira fase foi finalizada 
em 31 de dezembro de 2018 com a remessa dos valores 
correspondente a alienação das ações); e (2) o contrato de IRU do 
espectro, que prevê a compra de 200Gbs entre Lisboa e Fortaleza, 
entregues 100Gbps por ano, por US$ 1,5 milhões, e que se realizará 
ainda no primeiro trimestre de 2019.  
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Ainda faz parte da operação, a opção de compra de mais 800Gbps, por 
US$ 5,0 milhões, entregues à taxa de 100Gbps por ano a partir do 
terceiro ano. O IRU terá a vigência de 15 anos, mas pode ser estendido 
por mais 10 anos, por opção da Telebras. 

 

c. Eventos ou operações não usuais 
 

Em 2018, não houve a realização de operações não usuais. 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer 

do auditor 

 

Comentários dos diretores sobre: 

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis 2018, 2017 e 2016. 
 

 
A Telebras adotou inicialmente a IFRS - 15 Receitas de Contratos com Clientes e a IFRS 

9 - Instrumentos Financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018, sem efeito material nas 

Demonstrações Contábeis da Companhia. 

 

IFRS 9 – Instrumentos financeiros  

 

A norma aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos 

financeiros. As principais alterações que o IFRS 9 trouxe são os novos critérios de 

classificação de ativos financeiros em duas categorias (mensurados ao valor justo e 

mensurados ao custo amortizado), dependendo da característica de cada instrumento 

podendo ser classificado em resultado financeiro ou resultado abrangente, o novo 

modelo de impairment para ativos financeiro sendo um híbrido de perdas esperadas e 

incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas, e flexibilização das 

exigências para adoção da contabilidade de hedge. Essa norma entrará em vigor a 

partir de 1º de janeiro de 2018.  

 

A Administração avaliou o novo pronunciamento e, considerando as suas transações 

atuais, não identificou mudanças que pudessem ter impacto relevante sobre as 

demonstrações financeiras da Companhia, haja vista que os instrumentos financeiros 

que mantém não são complexos e não apresentam risco de impacto em sua 

remensuração, assim como não apresentam risco de impairment ou de redução de 

valor de forma significativa em função de expectativa de perdas futuras. 

 

Ativos / Passivos 
Financeiros Classificação anterior Classificação IFRS 9 

Equivalentes de Caixa 
Valor Justo por meio do 
Resultado 

Valor Justo por meio do 
Resultado 

Caixa e Bancos 
Empréstimos e 
Recebíveis 

Custo Amortizado 

Contas a Receber 
Empréstimos e 
Recebíveis 

Custo Amortizado 

Dividendos a Receber 
Empréstimos e 
Recebíveis 

Custo Amortizado 

Aplicações Financeiras - 
Garantia 

Mantidas até o 
Vencimento 

Custo Amortizado 
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Ativos / Passivos 
Financeiros Classificação anterior Classificação IFRS 9 

Aplicações Financeiras 
(Ações) 

Ativos financeiros 
disponíveis para venda 

Valor Justo por meio de Outros 
Resultados Abrangentes 

Fornecedores 
Outros Passivos 
Financeiros 

Custo Amortizado 

Empréstimos e 
Financiamentos  

Outros Passivos 
Financeiros 

Custo Amortizado 

Credores por Acordos 
Judiciais 

Outros Passivos 
Financeiros 

Custo Amortizado 

 

IFRS 15 – Receita de contratos com clientes  

 

Introduz novas exigências para o reconhecimento da receita de bens e serviços, sendo 

que a receita é reconhecida quando um cliente obtém o controle dos bens ou serviços 

adquiridos. A IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, 

quando, e por quanto a receita é reconhecida, substituindo o IAS 18 - Receitas e 

interpretações relacionadas.  

 

Após as análises realizadas, a Companhia não identificou efeitos significativos da 

adoção desta norma nas Demonstrações Contábeis, uma vez que, as receitas 

provenientes de contratos com clientes já são registradas deduzidas de descontos 

comerciais, bonificações concedidas e outras deduções similares. Adicionalmente, não 

foram identificados impactos decorrentes de possível alteração do momento de 

reconhecimento da receita, dado que o controle e todos os direitos e benefícios 

decorrentes da prestação dos serviços da Sociedade fluem para o cliente no momento 

da realização da transação ou na auferição do benefício do próprio serviço. 

 

Nos exercício de 2017  e 2016  não houve mudanças significativas nas práticas 

contábeis. 

 
 

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis, 2018, 2017 e 2016. 
 
Não houve efeitos significativos com a entrada em vigor das IFRS 9 – Instrumentos 

Financeiros  e  IFRS 15 – Receita de Contratos com Clientes  para a Telebras. 

c) Ressalvas a ênfases presentes no relatório dos auditores independentes em 
relação a 2018: 

 
Ênfase 
 
Tributos a Recuperar 
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Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 06, do montante dos Tributos a 
Recuperar, a Companhia, por meio de Termo de Transação e Outras Avenças, 
cedeu parcela dos direitos creditícios de natureza tributária existente à época do 
acordo, cujo valor, em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 135.549 mil. Referido 
crédito encontra-se sub judice na 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, 
nos autos da Ação Civil Pública – ACP nº 21032-95.2011.4.01.3400 – Decisão nº 
202/2011-A, de 08 de abril de 2011 e estão atualizados pela variação da Selic até 
30 de setembro de 2014 e não são objetos de compensações por parte da 
Telebrás. Nossa conclusão não contém modificação em função deste assunto. 
 
Comentário da Administração:  
Este valor se refere a parte final do acordo firmado entre a Telebras e a VTUM 
Produções e Empreendimentos Ltda, cujo resultado foi desfavorável à Telebras. 
A companhia aguarda a decisão final da justiça para que a transferência dos 
referidos créditos sejam realizados a VTUM Produções. 
 
Investimentos 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 11, a Companhia participa do 
capital social da coligada Visiona Tecnologia Espacial S/A, com 49%. As 
demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2018 destas coligadas foram 
examinadas por outros auditores independentes. Nossa conclusão não contém 
modificação relacionada a esse assunto. 
Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 15, a Companhia mantém 
registrado na rubrica “Programa de Indenização por Serviços Prestados – PISP”, 
no Passivo Não Circulante em 31 de dezembro de 2018, o valor de R$ 47.431 mil, 
apurado a partir da definição do universo dos Colaboradores que fariam jus à 
indenização decorrente do Programa. Nossa conclusão não contém modificação 
em função deste assunto. 
 
Comentário da Administração:  
A Telebras constituiu está provisão em 2013, quando da definição do universo 

dos colaboradores que fariam da Telebras que faziam jus à indenização 

decorrente do Programa de Indenização por Serviços Prestados (PISP). O 

programa foi lançado quando a privatização do Sistema Telebras e foi concebido 

somente aos colaboradores da Telebras. A Companhia mantém provisão para 

quitação das obrigações do Programa, no montante de R$ 47.431 mil em 31 de 

dezembro de 2018 (R$ 48.254 mil em 31 de dezembro de 2017 e R$ 47.938 mil 

em 31 de dezembro de 2016).   

 
Recursos capitalizáveis 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 21, a Companhia mantém 
registrado na rubrica “Recursos Capitalizáveis”, saldo de R$ 1.874.451 mil em 31 
de dezembro de 2018. Esse valor é decorrente de Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital – AFAC concedido pela União, o qual vem sendo corrigido 
pela taxa SELIC e será utilizado em futuro aumento de capital em favor da União. 
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Em 26 de setembro de 2017, a Assembleia Geral Extraordinária de nº 101 
aprovou o aumento de capital da Companhia no montante de R$ 1.331.522, 
autorizado pelo decreto presidencial s/nº de 19 de outubro de 2016. Ainda, de 
acordo com a Nota Explicativa nº 1.5, em 11 de janeiro de 2018, através da AGE 
103, foi homologado o referido aumento de capital. Nossa opinião não contém 
modificação em função deste assunto. 
 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 
Conforme Nota Explicativa nº 6 a companhia possui ICMS a recuperar no 
montante de R$ 96.412 mil. A companhia realizou contratação de consultoria 
especializada para conclusão do mapeamento dos créditos tributários. Em 31 de 
dezembro de 2018 encontra-se pendente de conciliação o montante de R$ 4.773 
mil. Nossa opinião não contém modificação em função deste assunto. 
 
Comentário da Administração:  
A área responsável pelo controle de tributos está trabalhando no sentido de 
realizar a conciliação e regularização do valor citado e espera concluir essa 
atividade no decorrer do 1º semestre de 2019.  
 

d) Ressalvas a ênfases presentes no relatório dos auditores independentes em 
relação a 2017: 
 
 
Ênfase 
 
Tributos a Recuperar 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 06, a Companhia mantém 
registrado na rubrica Tributos a Recuperar, no ativo circulante e não 
circulante em 31 de dezembro de 2017 o montante de R$296.689 mil. Esse 
valor decorre de impostos a recuperar, originários, principalmente, de 
retenções de imposto de renda na fonte, cuja realização ocorrerá pela 
geração futura de resultados tributáveis, por meio dos quais será possível a 
sua compensação. Ainda conforme mencionado na Nota Explicativa nº 06, do 
montante dos Tributos a Recuperar, a Companhia, por meio de Termo de 
Transação e Outras Avenças, cedeu parcela dos direitos creditícios de 
natureza tributária existente à época do acordo, cujo valor, em 31 de 
dezembro de 2017 é de R$ 135.549 mil. Referido crédito encontra-se sub 
judice na 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Ação 
Civil Pública – ACP nº 21032-95.2011.4.01.3400 – Decisão nº 202/2011-A, de 
08 de abril de 2011. Nossa conclusão não contém modificação em função 
deste assunto. 
 
Comentário da Administração:  
Este valor se refere a parte final do acordo firmado entre a Telebras e a VTUM 
Produções e Empreendimentos Ltda, cujo resultado foi desfavorável à Telebras. 
A companhia aguarda a decisão final da justiça para que a transferência dos 
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referidos créditos sejam realizados a VTUM Produções. 

 

 
Investimentos 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1.2, em reunião realizada em 
01 de junho de 2017, Assembleia Geral Extraordinária-AGE da Telebras 
aprovou a incorporação da subsidiária integral Telebrás Copa S.A. 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 11, a Companhia participa do 
capital social das coligadas Visiona Tecnologia Espacial S/A, com 49%; Cabos 
Brasil Europa S/A, com 35%; e EllaLink Spain S/A, com 35%. As demonstrações 
contábeis de 30 de setembro de 2017 destas coligadas foram examinadas por 
outros auditores independentes. O relatório dos auditores relativo a Visiona 
Tecnologia Espacial S/A, datado de 21 de fevereiro de 2018, foi emitido 
contendo ênfase quanto ao fato de parte significativa dos saldos e transações 
da Companhia ocorrem com partes relacionadas, e, portanto, o resultado de 
suas operações poderia ser diferente caso essas transações fossem efetuadas 
com partes não relacionadas. A opinião do auditor não contém ressalva 
relacionada a esse assunto. 
 
Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 15, a Companhia mantém  
registrado na rubrica “Programa de Indenização por Serviços Prestados – 
PISP”, no passivo não circulante o valor de R$ 48.254 mil, apurado a partir da 
definição do universo dos Colaboradores que fariam jus à indenização 
decorrente do Programa. Nossa conclusão não contém modificação em 
função deste assunto. 
 
Comentário da Administração:  
A Telebras constituiu está provisão em 2013, quando da definição do universo 

dos colaboradores que fariam da Telebras que faziam jus à indenização 

decorrente do Programa de Indenização por Serviços Prestados (PISP). O 

programa foi lançado quando a privatização do Sistema Telebras e foi concebido 

somente aos colaboradores da Telebras. A Companhia mantém provisão para 

quitação das obrigações do Programa, no montante de R$ 48.254 mil em 31 de 

dezembro de 2017 ( R$ 47.938 mil em 31 de dezembro de 2016 e R$ 47.786 mil 

em 31 de dezembro de 2015 ).   

 
Recursos capitalizáveis 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 21, a Companhia mantém 
registrado na rubrica “Recursos Capitalizáveis”, saldo de R$ 1.329.601 mil. 
Esse valor é decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – 
AFAC concedido pela União, o qual vem sendo corrigido pela taxa SELIC e será 
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utilizado em futuro aumento de capital em favor da União. Nossa opinião não 
contém modificação em função deste assunto. 
 
Fase pré-operacional de projetos 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1, em consonância com os seus 
objetivos institucionais, a Companhia continua direcionando seus esforços no 
sentido de (i) intensificar a implantação da infraestrutura necessária ao 
Programa Nacional de Banda Larga – PNBL – Decreto 7.175/2010; e (ii) 
ampliar sua carteira de clientes corporativos. Projetos Especiais também 
estão no foco das ações da Telebras, sendo: (i) a aquisição do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (Projeto SGDC); e (ii) 
o desenvolvimento do Projeto de Cabos Submarinos Internacionais. A 
conclusão dos projetos em andamento e equipamentos em aquisição e a 
consequente ampliação da capacidade de geração de receitas, por sua vez, 
dependem da capacidade da Companhia em continuar cumprindo o 
cronograma dos projetos em andamento, bem como a obtenção dos recursos 
financeiros necessários, quer seja de seus acionistas ou de terceiros. 
 
Ressalvas e ênfases presentes no relatório dos auditores independentes em 
relação a 2016:  
 
Ênfases: 
 
Tributos a Recuperar 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 07, a Companhia mantém 
registrado na rubrica Tributos a Recuperar, no ativo circulante e não 
circulante o montante de R$ 252.134 mil. Esse valor decorre de impostos a 
recuperar, originários, principalmente, de retenções de imposto de renda na 
fonte, cuja realização ocorrerá pela geração futura de resultados tributáveis, 
por meio dos quais será possível a sua compensação. Ainda conforme 
mencionado na Nota Explicativa nº 07, do montante dos Tributos a 
Recuperar, a Companhia, por meio de Termo de Transação e Outras Avenças, 
cedeu parcela dos direitos creditícios de natureza tributária existente à época 
do acordo, cujo valor, em 31 de dezembro de 2016, é de R$ 135.549 mil. 
Referido crédito encontra-se sub judice na 9ª Vara da Seção Judiciária do 
Distrito Federal, nos autos da Ação Civil Pública – ACP nº 21032-
95.2011.4.01.3400 – Decisão nº 202/2011-A, de 08 de abril de 2011. Nossa 
conclusão não contém modificação em função deste assunto. 
 
Comentário da Administração:  
Este valor se refere a parte final do acordo firmado entre a Telebras e a VTUM 
Produções e Empreendimentos Ltda, cujo resultado foi desfavorável à Telebras. 
A companhia aguarda a decisão final da justiça para que a transferência dos 
referidos créditos sejam realizados a VTUM Produções. 
 
Investimentos 
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Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1.3, em reunião realizada em 22 
de março de 2016, o Conselho de Administração da Companhia aprovou 
proposta de incorporação da subsidiária integral Telebrás Copa S.A. A 
Administração submeterá a proposta à deliberação da Assembleia Geral de 
Acionistas, em data a ser estabelecida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN. Nossa conclusão não contém modificação em função deste 
assunto. 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 13, a Companhia controla a 
subsidiária integral TELEBRAS Copa S/A. Esses investimentos são avaliados 
pelo valor do patrimônio líquido, sendo que as informações contábeis de 31 
de dezembro de 2016 utilizadas para cálculo da equivalência patrimonial, não 
foram submetidas à revisão por auditores independentes. Nossa opinião não 
contém modificação em função deste assunto. 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 13, a Companhia participa do 
capital social das coligadas Visiona Tecnologia Espacial S/A, com 49% e Cabos 
Brasil Europa S/A, com 35%. As demonstrações contábeis destas coligadas 
foram examinadas por outros auditores independentes. O relatório dos 
auditores relativo a Visiona Tecnologia Espacial S/A, datado de 22 de 
fevereiro de 2017, foi emitido contendo ênfase quanto ao fato de parte 
significativa dos saldos e transações da Companhia ocorrem com partes 
relacionadas, e, portanto, o resultado de suas operações poderia ser 
diferente caso essas transações fossem efetuadas com partes não 
relacionadas. A opinião do auditor não contém ressalva relacionada a esse 
assunto. O relatório dos auditores relativo a Cabos Brasil Europa S/A, datado 
de 22 de fevereiro de 2017, foi emitido contendo ressalvas relacionadas a: i) A 
Companhia revisou e alterou o procedimento de consolidação sobre a 
controlada CSEB Cabos Europa Brasil Lda (“CSEB”) para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2016, passando a consolida-la a partir de 1 de janeiro de 
2016. Dessa forma, os valores correspondentes, referentes ao balanço 
patrimonial consolidado de 31 de dezembro de 2015 e as demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa, não foram apresentados como determinam as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, através do pronunciamento técnico CPC 36 (R3) 
Demonstrações Consolidadas. A comparabilidade entre os exercícios fica, 
portanto, prejudicada. ii) a Companhia não registrou, em 31 de dezembro de 
2015, o resultado de equivalência patrimonial, no montante de R$300 mil e, 
também, os ajustes de conversão das demonstrações financeiras de sua 
controlada CSEB, no montante de R$71 mil, como determinam as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, através dos pronunciamentos técnicos CPC 18 
(R2) Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento 
Controlado em Conjunto e CPC 02 (R2) Efeitos das Mudanças nas Taxas de 
Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis, respectivamente. Dessa 
forma, o ativo não circulante e o patrimônio líquido da Companhia, estão 
demonstrados a maior em R$371 mil, em 31 de dezembro de 2015, e o 
prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 está a menor em 
R$300 mil. A Companhia registrou os referidos valores diretamente em seu 
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ativo não circulante e contrapartida ao seu patrimônio líquido, em 01 de 
janeiro de 2016, em desacordo com o CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retificação de Erro, porém ajustando os saldos da conta de 
investimento e do patrimônio líquido. A Companhia optou por não 
reapresentar as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2015. 

 

Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 17, a Companhia mantém 
registrado na rubrica “Programa de Indenização por Serviços Prestados – 
PISP”, no passivo não circulante o valor de R$ 47.938 mil, apurado a partir da 
definição do universo dos Colaboradores que fariam jus à indenização 
decorrente do Programa. Nossa conclusão não contém modificação em 
função deste assunto. Recursos capitalizáveis e Patrimônio Líquido negativo. 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 22, a Companhia mantém 
registrado na rubrica “Recursos Capitalizáveis”, saldo de R$ 2.233.652 mil. 
Esse valor é decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – 
AFAC concedido pela União, o qual vem sendo corrigido pela taxa SELIC e será 
utilizado em futuro aumento de capital em favor da União. No momento, a 
Companhia aguarda a concordância da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN para submeter o assunto a Assembleia Geral Extraordinária, 
e com a aprovação, dar prosseguimento nos trâmites legais para efetivar o 
aumento do capital social. Nossa opinião não contém modificação em função 
deste assunto. 
 
Comentário da Administração:  
A Telebras constituiu está provisão em 2013, quando da definição do universo 

dos colaboradores que fariam da Telebras que faziam jus à indenização 

decorrente do Programa de Indenização por Serviços Prestados (PISP). O 

programa foi lançado quando a privatização do Sistema Telebras e foi concebido 

somente aos colaboradores da Telebras. A Companhia mantém provisão para 

quitação das obrigações do Programa, no montante de R$ 47.938 mil em 31 de 

dezembro de 2016 (R$ 47.786 mil em 31 de dezembro de 2015 ).   

 
Fase pré-operacional de projetos 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1, em consonância com os seus 
objetivos institucionais, a Companhia continua direcionando seus esforços no 
sentido de (i) intensificar a implantação da infraestrutura necessária ao 
Programa Nacional de Banda Larga – PNBL – Decreto 7.175/2010; e (ii) 
ampliar sua carteira de clientes corporativos. Projetos Especiais também 
estão no foco das ações da Telebras, sendo: (i) a aquisição do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (Projeto SGDC); e (ii) 
o desenvolvimento do Projeto de Cabos Submarinos Internacionais. A 
conclusão dos projetos em andamento e equipamentos em aquisição e a 
consequente ampliação da capacidade de geração de receitas, por sua vez, 
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dependem da capacidade da Companhia em continuar cumprindo o 
cronograma dos projetos em andamento, bem como a obtenção dos recursos 
financeiros necessários, quer seja de seus acionistas ou de terceiros. 

 

PÁGINA: 137 de 281

Formulário de Referência - 2019 - TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS Versão : 3



10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 - Políticas contábeis críticas 
 
 
POLÍTICAS CONTÁBEIS CRÍTICAS ADOTADAS PELA COMPANHIA (INCLUSIVE 
ESTIMATIVAS CONTÁBEIS FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO SOBRE QUESTÕES 
INCERTAS E RELEVANTES PARA A DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E DOS 
RESULTADOS, QUE EXIJAM JULGAMENTOS SUBJETIVOS OU COMPLEXOS, TAIS 
COMO: PROVISÕES, CONTINGÊNCIAS, RECONHECIMENTO DA RECEITA, 
CRÉDITOS FISCAIS, ATIVOS DE LONGA DURAÇÃO, VIDA ÚTIL DE ATIVOS NÃO 
CIRCULANTES, PLANOS DE PENSÃO, AJUSTES DE CONVERSÃO EM MOEDA 
ESTRANGEIRA, CUSTOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL,CRITÉRIOS PARA TESTE 
DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS): 
 
Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 
Ao preparar as Demonstrações Contábeis, a Administração da Companhia se 
baseia em estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram 
razoáveis e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente 
requer julgamentos relacionados a assuntos que são incertos, com relação aos 
resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Os resultados 
operacionais e posição financeira podem diferir se as experiências e premissas 
utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. As 
estimativas que possuem risco significativo de causar ajustes materiais sobre os 
saldos contábeis dos ativos e passivos estão relacionadas a seguir: 

 
Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa 
 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida para reconhecer as 
perdas prováveis de contas a receber, levando-se em consideração as medidas 
implementadas para restringir a prestação de serviços a clientes com contas em 
atraso e para cobrar clientes inadimplentes. 
 
Há situações de acordos com certos clientes para cobrar contas em atraso, 
inclusive acordos que permitem aos clientes quitar suas contas inadimplentes em 
parcelas. Os montantes que efetivamente deixamos de receber para essas contas 
podem ser diferentes do valor da provisão estabelecida e provisões adicionais 
podem ser necessárias. 

 
Depreciação e amortização de ativos com vida útil definida 
 
Os ativos de vida útil definida do imobilizado e do intangível são depreciados e 
amortizados, respectivamente, usando o método linear no decorrer da vida útil 
dos respectivos ativos. 

 
As vidas úteis de certos ativos podem variar dependendo da região onde se 
encontram instalados. A Companhia revisa anualmente as vidas úteis desses 
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ativos. 

 
Redução ao valor recuperável de ativos de longa duração 
 
A Companhia revisa e analisa a possibilidade de recuperação dos valores 
registrados no ativo imobilizado e intangível para avaliar a ocorrência de redução 
do valor recuperável dos ativos da Companhia, seja como o resultado de decisões 
de descontinuar atividades relacionadas a tais ativos ou em caso de haver 
evidências de que as receitas operacionais futuras não serão suficientes para 
garantir sua realização. 
 
Os testes de recuperabilidade (“impairment”) dos ativos de vida útil definida são 
aplicados sempre que eventos ou mudanças em circunstâncias indicam que o 
valor contábil pode não ser recuperado. 

 
Os valores recuperáveis dos ativos são determinados com base na comparação 
entre os cálculos do valor em uso e do valor de venda. Esses cálculos exigem o uso 
de julgamentos e premissas. A determinação do valor justo e dos fluxos de caixa 
operacionais futuros descontados exige que a Companhia estabeleça 
determinadas suposições e estimativas referentes aos fluxos de entrada e de saída 
de caixa projetados relacionados às receitas, gastos e despesas futuras. Essas 
suposições e estimativas podem ser influenciadas por diferentes fatores externos 
e internos, tais como tendências econômicas, tendências da indústria e taxas de 
juros, mudanças nas estratégias de negócios e mudanças no tipo de serviços e 
produtos que a Companhia fornece ao mercado. O uso de diferentes premissas 
pode alterar de maneira significativa nossas Demonstrações Contábeis. 
 
Provisão para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e outros 
 
A Companhia reconhece provisões para perdas em processos judiciais que correm 
nas esferas trabalhistas, cíveis, fiscais, bem como processos administrativos O 
reconhecimento da provisão para perdas em processos judiciais se baseia na 
avaliação de risco de perda em cada processo, que inclui a avaliação das 
evidências disponíveis, decisões recentes e premissas estatísticas, e refletem 
provisões razoavelmente estimadas, conforme avaliado pela Administração, sua 
assessoria jurídica e advogados externos. É possível que as premissas utilizadas 
para estimar a provisão para perdas em processos judiciais alterem, podendo, 
portanto, resultar em mudanças nas futuras provisões para perdas nos processos 
judiciais. 

 
Instrumentos financeiros 
 
Os instrumentos financeiros apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo 
são mensurados através de técnicas de avaliação que consideram dados 
observáveis ou derivados de dados observáveis no mercado. 

 
Benefícios a pós-emprego 
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A avaliação atuarial é baseada em premissas e estimativas com relação a taxas de 
juros, retorno de investimentos, níveis de inflação para períodos futuros, índices 
de mortalidade e projeção de níveis de emprego relacionada aos passivos com 
benefícios de aposentadoria. A precisão dessas premissas e estimativas 
determinará a criação de reservas suficientes para custos com pensões 
acumuladas e planos de saúde e o valor a ser fornecido a cada ano como custos 
com benefícios de aposentadoria. 
 
Tais premissas e estimativas estão sujeitas a flutuações significativas devido a 
diferentes fatores internos e externos, como tendências econômicas, indicadores 
sociais, nossa capacidade para criar novos empregos e de reter nossos 
empregados. Todas as premissas são revisadas a cada data base. 
 

Se essas premissas e estimativas não forem precisas, pode haver a necessidade de 

revisão das provisões para benefícios de aposentadoria, que poderiam afetar de 

maneira significativa os resultados da Companhia. 
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras 
 

i)  Provisão para riscos possíveis (Passivos contingentes) 

 

Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é 

provável ou que não possa ser feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da 

obrigação, bem como aqueles que não constituem obrigações presentes, não são 

reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de saída de 

recursos. Os passivos contingentes estimados para os processos judiciais em 31 de dezembro 

de 2018, para os quais a probabilidade de perda é considerada possível, são apresentados na 

tabela a seguir: 

 

Natureza 31/12/2018 31/12/2017 

Cível 76.308 38.359 

Trabalhista 2.870 7.023 

Tributária 25.750 25.415 

Total 104.928 70.797 

 
Natureza das ações judiciais 
 
Os detalhes sobre as principais provisões para riscos possíveis (passivos contingentes) de 

acordo com a natureza das ações são como segue, sendo esta a melhor expectativa dos 

desembolsos futuros para estes processos: 

 

Natureza/Objeto das Ações: 31/12/2018 31/12/2017 

Cíveis     

VPA´S nas Capitalizações por Contratos de Participação 
Financeira-PF (Autofinanciamento) 

7.919 8.570 

Ilegalidade na Venda de Ações 3.915 3.682 

Execução Fiscal - 20.890 

Processo de Cisão Sistema Telebras 18.402   

Cancelamento de Contrato Implementação PNBL 38.371 - 

Outros Processos 7.701 5.217 

Total  76.308 38.359 

      

Trabalhistas     

Responsabilidade Subsidiária 420 560 

Progressão Salarial 809 746 

Outros Processos 1.641 5.717 

Total 2.870 7.023 

      

Tributárias     

Isenção de Imposto de Importação e IPI  24.621 24.279 

Cobrança de Tributos Receita Federal (SRF) 29 28 

Diversas Origens  1.100 1.108 

Total  25.750 25.415 

      

Total Geral 104.928 70.797 
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ii)  Arrendamento Mercantil Operacional 

 

A Telebras tem contratos de aluguéis de prédios e de terrenos onde estão instalados a sede 

da companhia e equipamentos necessários a prestação de serviços (estações). 

 

O valor do passivo (valor presente) não reconhecido no balanço referente a estes contrato 

totalizou no exercício de 2018 o valor de R$ 16.854 mil (R$ 21.678 mil em 2017 e R$ 25.539 

em 2016) 
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a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado 
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do 
emissor 
 

i)  Provisão para riscos possíveis (passivo contingente) 
 

O efeito das provisões para riscos possíveis apresentado no item 10.6, poderá vir a 
afetar as demonstrações contábeis da Telebras caso ocorra a alteração de 
probabilidade de risco de a Companhia vir a ter uma decisão desfavorável no litigio 
com terceiros. 
 
Neste caso, a Companhia deverá reconhecer uma provisão (passivo) no seu balanço 
patrimonial em contra partida de uma despesa no resultado do exercício. 
 
ii)  Contratos de Arrendamento Mercantil Operacional 
 
O efeito desses passivos no resultado da companhia poderão provocar um 
reconhecimento de receita ao longo da vida útil dos contratos. 
 
b. natureza e o propósito da operação 
 
i)  Provisão para riscos possíveis (passivo contingente) 
 
A natureza da operação se refere litígios judiciais de ordem trabalhistas, cíveis e fiscais 
referente a questionamento de terceiros nos tribunais. No caso em comento a 
Companhia divulga, mas não reconhece esse passivo em função do atendimento ao 
normativo contábil CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativo Contingentes, 
emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC).  
 
O propósito da operação é dar ciência aos usuários das informações de que existe a 
possibilidade de vir a ocorrer uma mudança na opinião dos consultores jurídicos da 
Telebras sobre esses litígios (passando de uma probabilidade de perda avaliada como 
de risco  possível para provável),  e essa alteração faça com que um determinado valor 
não reconhecido nas peças contábeis da Companhia, possam vir a afetar sua posição 
financeira e econômica. 
 
ii)  Contratos de Arrendamento Mercantil Operacional 
 
Representam contratos com aluguéis da sede da Companhia e com terrenos onde 
estão instalados equipamentos necessários à prestações dos serviço (estações). 
 
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do 
emissor em decorrência da operação 
 
i)  Provisão para riscos possíveis (passivo contingente) 
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A natureza da operação se refere litígios judiciais de ordem trabalhistas, cíveis e fiscais. 
O montante é de R$ 104,9 milhões no exercício de 2018 ( R$ 70,8 milhões em 2017).  
 
ii)  Contratos de Arrendamento Mercantil Operacional 
 
Veja item 10.6.ii 
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10.8. Plano de Negócio 
 
Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de 
negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos: 
a. investimentos, incluindo: 

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 
investimentos previstos 
 
- Os investimentos previstos foram aprovados na Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 
2019 (LOA/2019). Para o exercício de 2019, estão previstos investimentos nas seguintes 
ações do Orçamentárias de Investimento do Governo Federal: 
 

 ii. fontes de financiamento dos investimentos 
 
- Os investimentos nas ações 120F – Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de 
Banda Larga, e da ação 146Z – Aquisição de um Satélite em Posição Orbital, serão 
financiados por meio de aportes de capital da União previstos na LOA 2019. 
 
- Prevê-se que os demais investimentos serão financiados por recursos próprios, 
resultantes da geração de caixa da Companhia. 
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 
 
- Em 2018, a Companhia permutou sua participação societária nas empresas Cabos 
Brasil Europa S/A e Ellalink Spain S/A em troca do Direito Irrevogável de Uso de 200 
Gbps no cabo submarino durante o período de 15 anos, a partir da disponibilidade do 
serviço. 
 
- Não há previsão de novas ações de desinvestimentos nos próximos anos.  
 
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou 
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor 
 
- Não há informações divulgadas sobre aquisição de plantas, equipamentos e patentes. 
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c. novos produtos e serviços, indicando: 

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas 
- Não há informações já divulgadas sobre pesquisa para desenvolvimento de novos 
produtos. 
 
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos 
produtos ou serviços 
 
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados 
- O principal projeto em desenvolvimento já divulgado é o IX Connect.  
 
IX Connect é um serviço de telecomunicação com público alvo o mercado de 
provedores de acesso à Internet. O serviço oferta a conexão entre os Pontos de Troca 
de Tráfego (PTT) instalados no Brasil. 
 
Mais informações estão disponíveis em: https://www.telebras.com.br/inst/?p=9463 
 

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou 
serviços 
 
- Os recursos do orçamento do investimento serão aplicados na atualização tecnológica 
dos serviços de telecomunicações ofertados pela Companhia, em especial, na Rede 
Nacional de Banda Larga e no Sistema de Comunicação via Satélite através do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas - SGDC. 
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Apresentação: 

Desde sua reativação, em maio de 2010, a Telebras tem como objetivos conquistar o 
reconhecimento de uma empresa forte e competitiva por meio de um correto 
posicionamento de seus produtos e serviços no mercado, que contribui para o 
desenvolvimento social e econômico do Brasil, promovendo o fornecimento de 
infraestrutura de acesso aos serviços de telecomunicações e Internet.  
 
Para alcançar esses objetivos, uma das estratégias da Diretoria Comercial, por meio da 
Gerência de Planejamento e Marketing (GPM), se alicerçou, ao longo desses anos, na 
gestão de eventos patrocinados, seguidos de estratégias segmentadas de marketing 
para vendas, percebendo benefícios insubstituíveis da interação humana à sua marca e 
ao seu negócio que só os eventos presenciais permitem, tais como: iniciativas de 
natureza negocial e consolidação da ampliação de vendas; estabelecimento de 
confiança; construção de relacionamentos com públicos de interesse; promoção de 
networking; divulgação de produtos e serviços; consolidação de valor à marca 
institucional; refinamento de seu mailing de prospecção sobre potenciais clientes e 
fornecedores, público influenciador e formador de opinião; intercâmbio de ideias e 
parcerias. 
 

Em 2018, a participação da Telebras em eventos teve como resultado a geração de 
vendas/receita in loco para a empresa; a prospecção de potenciais clientes; contato com 
fornecedores importantes; maior visibilidade para a marca Telebras e a geração de mídia 
espontânea, fortalecendo a marca junto a públicos de interesse. 

 

Diretrizes de Eventos: 
 
A prática de patrocínio da Telebras (prática 005/2016) tem como embasamento a Lei 

13.303, em especial os seguintes pontos: 

Art. 27. § 3º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão celebrar 

convênio ou contrato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica para 

promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação 

tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca, 

observando-se, no que couber, as normas de licitação e contratos desta Lei. 

Art. 93. As despesas com publicidade e patrocínio da empresa pública e da sociedade de 

economia mista não ultrapassarão, em cada exercício, o limite de 0,5% (cinco décimos 

por cento) da receita operacional bruta do exercício anterior. 

 

Recursos: 

Abrint 2018 R$ 50.000,00 

Congresso de Satélites R$ 40.000,00 

Futurecom 2018 R$ 230.000,00 

ABRANET 2018 R$ 40.000,00 
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SECOP R$ 52.000,00 

GREENK R$ 55.000,00 

VIRTUAL EDUCA R$ 35.000,00 

EXPOTIC R$ 10.000,00 

INTERNET PARA TODOS R$ 10.000,00 

CBTIMAN R$ 19.990,00 
 

 

Abrint 2018 - Encontro Nacional de Provedores de Internet 

Realização: 05/06/2018 a 07/06/2018 

Espécie do Patrocínio: Institucional 

Recorrente: Sim 

Processo de seleção: Escolha direta 

Políticas Públicas: Desenvolvimento Produtivo, Infraestrutura 

Faixa etária: Livre 

Classe Econômica: Todas 

Gênero:  Masculino e Feminino 

Quantidade: 5500 

Diretrizes 2018 

 

Descrição / Resumo: O Abrint 2018 ocorrerá de 5 a 7 de junho, no Centro de Convenções 

Frei Caneca, em São Paulo pela 10a vez, o que lhe confere consolidação no mercado 

alvo. O Encontro Nacional de Provedores de Internet conta com maciça participação de 

provedores regionais de todo Brasil. Com congresso e feira, oferece qualidade e 

conteúdo inovador nas apresentações e discussões que consolidaram essa iniciativa 

como o evento de maior importância do setor de provimento de acesso à Internet em 

Banda Larga. 

Os associados da Abrint estão em todos os estados brasileiros e representam empresas 

de provimento de acesso à internet que promovem, desde os primórdios da rede, ampla 

inclusão digital do país, levando banda larga de qualidade a cidades onde as grandes 

operadoras têm pouco interesse comercial. Juntos, formam a quarta maior empresa de 

comunicação do país, segundo o Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI), o que denota 

a importância dos provedores regionais de internet para a integração do maior país da 

América do Sul. Os provedores regionais têm na Abrint a representação institucional e 

política necessárias à garantia de um ambiente competitivo saudável e à consequente 

ampliação da oferta de serviços e crescimento dos seus negócios. 
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Link da homepage da Abrint: http://www.abrint.com.br/noticia/abrint-2018-inscricoes-

abertas 

Justificativa: Em 2017, o evento reuniu 5,5 mil profissionais está em linha com o objetivo 

comercial da Telebras, que é atuar diretamente com os provedores na busca de 

consolidar os clientes existentes, ampliar seu portfolio com novas receitas e estabelecer 

contatos com potenciais clientes. Foram mais de 150 contatos diretos com provedores 

no estande da Telebras. O Abrint 2017, a exemplo das edições anteriores, se mostrou 

ambiente propício para prospecção junto a potenciais clientes e networking 

empresarial. 

A participação da Telebras na edição de 2017 gerou doze vendas imediatas e propiciou 

o início de negociações para upgrades do serviço com clientes antigos, ampliando a 

receita para a empresa. Em 2018, a participação da Telebras objetiva ter como resultado 

o fechamento in loco de novos negócios com provedores (ISPs); criação de um banco de 

dados consolidado com os provedores; contato com fornecedores importantes; maior 

visibilidade para a marca Telebras e a geração de mídia espontânea. 

 

Objetivo do Patrocínio: 

 * Ampliar relacionamento com o público de interesse; 

* Gerar identificação e reconhecimento da Telebras; 

* Divulgar a marca Telebras e Governo Federal, produtos, serviços, posicionamentos, 

programas e políticas de atuação; 

* Ampliar acesso à banda larga por meio dos provedores; 

* Agregar valor à marca Telebras. 

 

A mensuração do evento será feita por meio de relatório a ser enviado pelo organizador, 

além de relatório próprio a ser desenvolvido pelo profissional de marketing da Telebras 

que estará presente no evento. Junto a isso, haverá o controle de acesso e 

relacionamento no estande, por meio de QR-code. 

Valor de patrocínio: R$ 50.000,00 
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Congresso Latinoamericano de Satélites 2018 

Realização: 14/08/2018 a 15/08/2018  

Espécie do Patrocínio: Institucional  

Recorrente: Sim  

Processo de seleção: Escolha direta  

Faixa etária: De 25 a 60  

Classe Econômica: Alta Renda  

Gênero:  Masculino e Feminino  

Quantidade: 500 

Descrição / Resumo: O evento acontecerá dias 14 e 15 de agosto de 2018 no Hotel 
Windsor Barra no Rio de Janeiro – RJ. O evento reúne anualmente os representantes do 
Governo e dirigentes do setor para discutir e debater as principais questões que 
envolvem o mercado satelital. Perfil do público: governo e representantes do setor 
público, presidentes e gestores de operadoras de satélites, operadoras de múltiplos 
serviços, emissoras de TV, diretores, especialistas e prestadores de serviços, órgãos de 
defesa, formuladores de políticas. Programação no site: 
http://teletime.com.br/satelitesbrasil/programacao/ 
A participação da Telebras no Congresso Latino-americano de Satélites obedece a 
critérios de seleção e aprovação do evento de acordo com a aderência aos públicos 
prioritários da instituição e aos benefícios que propicia. São avaliados benefícios 
institucionais de networking com parceiros e clientes e/ou financeiros ao propiciarem a 
realização de captações e novos negócios. São avaliados se o público presente e o 
ambiente proposto pelo evento, promovem a marca da Telebras e do Governo Federal 
no mercado satelital.  

Justificativa: A avaliação técnica interna da Telebras considerou que o evento atende 
aos critérios de gestão da imagem, posicionamento da marca e fortalecimento da 
reputação da estatal. Especificamente, o evento discute amplamente o mercado 
Satelital e reúne o principal público deste segmento. O objetivo do evento é trazer os 
temais mais importantes para a indústria e para grandes usuários da tecnologia satelital: 
modelos de negócio, tendência tecnológicas, oportunidades comerciais, aplicações civis 
e militares, estratégias empresariais, as principais verticais comerciais, regulamentação 
e presença das principais lideranças do mercado brasileiro e palestrantes internacionais 
que são aderentes aos princípios comerciais e institucionais da Telebras.  

Valor de patrocínio: R$ 40.000,00 
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 Futurecom 2018 

Realização: 15/10/2018 a 18/10/2018  

Faixa etária: Livre  

Gênero:  Masculino e Feminino  

Quantidade: 15000 

Descrição / Resumo: Realizado de 15 a 18 de outubro, em São Paulo, o Futurecom, em 
sua 20ª edição, combina um Congresso Internacional e uma exposição de soluções 
digitais com amplas oportunidades de networking e uma plataforma para construir e 
consolidar parcerias para autoridades, organizações, corporações, investidores 
(pequenas e médias empresas), empreendedores e inovadores. Nele é apresentado o 
Estado da Arte em Tecnologia e Telecomunicações constituindo oportunidades para 
demonstrações e lançamentos impactantes de Aplicações, Serviços, Soluções, Produtos 
e Sistemas. A temática central do Congresso deste ano terá como foco o Novo Ambiente 
de Mercado, promovido pela confluência de produtos e serviços digitais, tecnologias 
disruptivas e aplicações inovadoras, constituindo uma ampla transformação do 
mercado, das cadeias de valor, dos formatos de negócios, seja em termos operacionais 
como no atendimento aos clientes. Em sua 20ª edição, o Congresso abordará três 
grandes blocos de temas: New Market Environment. As empresas sempre mudaram 
com o passar do tempo, mas a digitalização generalizada de produtos e serviços e a 
confluência de tecnologias como mobilidade, nuvem social e análise de Big Data 
aceleraram o ritmo em que os negócios de hoje estão evoluindo - e o grau em que eles 
transformam a maneira como inovam, operam e atendem aos clientes. Hyper 
Connectivity Tecnologias e Soluções que permitem conectar coisas, pessoas e empresas 
de forma intensiva e extensiva, permitindo que novas relações de mercado sejam 
viabilizadas. Disruptive Technologies Tecnologias e Soluções, cuja disponibilidade para 
o Mercado, alteram profundamente os negócios e a forma de fazê-los, trazendo novas 
fontes de faturamento, abordagens inovadoras em termos da experiência do cliente e 
inter-relações revolucionárias em meio às cadeias de valor, em resumo, a disrupção 
tecnológica e seus efeitos sobre os negócios.  

Justificativa: O Futurecom é a única plataforma B2B na América Latina que atende toda 
a necessidade em tecnologia e telecomunicações do ecossistema da indústria. Em 2017 
foram: + de 40 países presentes, 15.000 visitantes, 5.300 Congressistas e 380 
Palestrantes. O Congresso é reconhecido pela sua excelência de conteúdo, pelo seu alto 
padrão de qualidade e pela presença dos mais destacados profissionais e executivos do 
Brasil e do exterior, uma excelente oportunidade para a Telebras ter o conhecimento 
das inovações do mercado, realizar de negócios, atualizar de conhecimentos e participar 
em debates onde se discutirá políticas de inclusão digital, a exemplo do contido no 
programa Nacional de Banda Larga (PNBL), o qual a Telebras tem a responsabilidade na 
consecução de inúmeros objetivos. O método de precificação do valor do patrocínio foi 
baseado nos custos envolvidos na infraestrutura e serviços do evento. A proposta foi 
negociada em um valor menor, comparada a anos anteriores, com o consequente ajuste 
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das contrapartidas, como o stand padrão que ficou em tamanho menor e a quantidade 
de ingressos cedidos para convite de clientes e parceiros da empresa.  

Valor de patrocínio: R$ 230.000,00 

 

 

 

 

2ª Convenção ABRANET Bahia 2018 

 Realização: 17/04/2018 a 20/04/2018  

Espécie do Patrocínio: Institucional  

Recorrente: Não  

Processo de seleção: Escolha direta  

Políticas Públicas: Infraestrutura  

Faixa etária: Livre  

Classe Econômica: Todas  

Gênero:  Masculino e Feminino  

Quantidade: 500 

Descrição / Resumo: A Convenção Abranet reunirá os mais relevantes provedores de 
internet do país. São executivos com liderança e poder de decisão para explorar e 
debater novas frentes de negócios. Além de garantir a presença de profissionais com 
este perfil, a Abranet realizará diversas ações durante o evento. 
 
Por motivos de confidencialidade por parte da organizadora, não podemos informar 
valores específicos captados. Segundo a Abranet, 100% do valor para a produção do 
evento já foi captado, totalizando 1.300.000,00 reais. 
 
Justificativa: Fundada em 1996, a Abranet é uma entidade sem fins lucrativos que 
representa a cadeia de valor da INOVAÇÃO no Brasil: provedores, PLATAFORMAS, 
conteúdo, PAGAMENTOS, de todos os portes e origens. 
Trata-se de uma entidade sem fins econômicos que tem como objetivo principal 
defender os interesses das empresas de internet, lutando pelo desenvolvimento do 
setor no país. 
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A Abranet é a primeira e única entidade que representa a cadeia de valor da internet 
no Brasil. São provedores de acesso, conectividade, conteúdo, aplicação e inovação, de 
todos os portes, de todas as regiões do Brasil, incluindo multinacionais. 
 
A missão da Telebras é fornecer soluções de comunicações seguras e com qualidade 
para o desenvolvimento nacional e a redução das desigualdade sociais. É responsável 
pelo Programa Nacional de Banda Larga, PNBL, criado pelo Decreto 7.175/2010. O 
Decreto é uma política pública do governo federal que tem como principal objetivo 
expandir e massificar o acesso à internet banda larga no Brasil, especialmente em 
regiões mais carentes em infraestrutura e tecnologia. Para atender ao programa a 
Telebras precisa ter parceiros provedores de acesso de internet no país, por isso a 
importância do networking da empresa com o segmento.  

Valor estimado: R$ 40.000,00 

 

 

Greenk Tech Show 

Realização: 25/05/2019 a 26/05/2019  

Espécie do Patrocínio: Institucional  

Faixa etária: Livre  

Classe Econômica: Alta Renda, Média Renda  

Gênero:  Masculino e Feminino  

Quantidade: 80000 

Descrição / Resumo: A Greenk Tech Show é um festival de tecnologia e consciência 
ambiental e tem a missão de mobilizar a sociedade sobre o descarte correto do lixo 
eletrônico, por meio do engajamento dos jovens apaixonados por tecnologia. O evento 
apresenta as mais novas soluções de tecnologia nos setores de educação, 
conhecimento, entretenimento digital. 
O evento acontecerá nos dias 25 e 26 de maio de 2019 em Porto Alegre. O evento é 
formado por palestras, debates e oficinas com o encontro das comunidades digitais do 
país. O objetivo do evento é trabalhar a temática ambiental alinhada com o programa 
do CRCS, descarte ambiental, com inclusão social e iniciativas de cidades inteligentes, 
além da mobilização do poder público para o descarte correto. A programação do 
evento encontra-se no site: http://www.greenk.com.br/ 
A Telebras procura aplicar seus recursos em eventos que sejam focados na sua 
finalidade visto que o custo x benefício do patrocínio seja mais vantajoso para o futuro 
da empresa.  
O método de precificação teve como base patrocínios anteriores, onde podemos avaliar 
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que, neste projeto específico, a Telebras terá oportunidades para obtenção de mídia 
espontânea que deverá alcançar ou superar o valor investido no patrocínio - o que será 
revertido em imagem positiva para a empresa. Além disso, o projeto vai aproximar a 
empresa do público, gerando identificação e reconhecimento da Telebras como uma 
empresa social e preocupada com o desenvolvimento tecnológico do país, intuito 
principal da comunicação. Esse reconhecimento, ainda que não possa ser precificado, 
possui um grande valor para a Telebras.  

Justificativa: A avaliação técnica interna da Telebras considerou que o evento atende 
aos critérios de gestão da imagem, posicionamento da marca e fortalecimento da 
reputação da estatal. Especificamente, o evento discute amplamente o mercado 
Satelital e reúne o principal público deste segmento. O evento traz os temais mais 
importantes sobre internet e tecnologia do país, e tem como objetivo contribuir com o 
desenvolvimento de conteúdos e com a construção de ambientes favoráveis para 
divulgar as tecnologias mais avançadas, assim como suas aplicações nos campos da 
educação, da indústria, do lazer e da cultura que são aderentes aos princípios 
institucionais e comerciais da Telebras.  

Valor de patrocínio: R$ 55.000,00 

 

 

 

 

 

XIX Encontro Internacional Virtual Educa 

Realização: 04/06/2018 a 08/06/2018  

Faixa etária: De 18 a 24, De 25 a 60  

Classe Econômica: Alta Renda, Média Renda, Baixa Renda, Todas  

Gênero:  Masculino e Feminino  

Quantidade: 30000 

Descrição / Resumo: Maior encontro internacional sobre inovação em educação: o 
Virtual Educa é uma iniciativa de cooperação multilateral focada em tecnologias 
aplicadas à educação. Os encontros anuais acontecem desde 2001 com o apoio da 
Organização dos Estados Americanos (OEA) em diferentes países da América Latina e 
Caribe. A edição de 2017, na Colômbia, contou com 29 mil participantes. A edição de 
2018, a ser realizada entre os dias 04 e 08 de junho em Salvador, na Bahia, contará pela 
primeira vez com a participação dos países africanos. O evento promove os 17 objetivos 
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de desenvolvimento sustentável da ONU, que visam um mundo mais justo e melhor, 
com a proposta de proporcionar educação de qualidade para todos. O evento se divide 
em 7 fóruns, sendo 6 acadêmicos e o Fórum Global- de natureza político institucional. 
Nas reuniões do Virtual Educa são apresentadas políticas e práticas na América Latina e 
Caribe centradas num ensino de qualidade que favorecem a inclusão digital e o ensino 
de qualidade. A temática desta edição do evento será: Educação para transformar a 
sociedade em um espaço multicultural único. 

Justificativa do evento: A educação no século XI está vinculada à globalização e ao 
paradigma tecnológico, o que levanta novos métodos, desafios e possibilidades. Nos 
encontros do Virtual Educa são apresentadas políticas e práticas educativas centradas 
em como a cobertura com qualidade favorece a inclusão social e o desenvolvimento 
sustentável. O evento promove os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da 
ONU, que visam um mundo mais justo e melhor, com a proposta de proporcionar 
educação de qualidade para todos. O evento permite a incorporação e o 
desenvolvimento cooperativo das atuações propiciadas pelos setores protagonistas da 
mudança social: governamental, academia, corporativo e sociedade civil) em suas áreas 
de especialização. Como parte do encontro, ocorrerá o Fórum Multilateral de Educação 
e Inovação que se realiza com a participação de integrantes da alta cúpula dos 
Ministérios da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Organismos 
internacionais, agências de cooperação e etc.. Durante esse fórum os Governos do país 
sede difundem suas boas práticas.  

Justificativa: A participação da Telebras no Virtual Educa obedece a critérios de seleção 
e aprovação do evento de acordo com a aderência aos públicos prioritários da 
instituição e aos benefícios que propicia. São avaliados benefícios institucionais de 
networking com parceiros e clientes e/ou financeiros ao propiciarem a realização de 
captações e novos negócios. São avaliados se a ludicidade e a espetacularização dos 
ambientes propostos pelo evento, promovem a marca da Telebras e do Governo Federal 
em situações descontraídas e interativas, configurando a transferência dos atributos 
positivos de determinado evento para a marca. A avaliação técnica interna da Telebras 
(Gerência de Planejamento e Marketing) considerou que o evento Virtual Educa, atende 
aos critérios de gestão da imagem, posicionamento da marca e fortalecimento da 
reputação da estatal. Especificamente, os encontros internacionais do Virtual Educa são 
uma referência mundial sobre a inovação na educação como meio de transformação 
social. O objetivo do evento de disseminar as tecnologias em educação como forma de 
inclusão social é aderente aos princípios da Telebras, que enseja entre outros objetivos 
institucionais, contribuir com a disseminação de ferramentas tecnológicas 
democratizadoras e à missão da empresa, de fomentar e difundir o uso e o fornecimento 
de bens e serviços de tecnologias de informação e comunicação no país. O público do 
evento, estimado em 30 mil pessoas de 08 diferentes nações, englobando docentes, 
tecnólogos, geeks, estudantes e comunidade acadêmica é aderente à parte dos 
stakeholders da Telebras.  

Valor de patrocínio: R$ 35.000,00 
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2ª EXPOTIC-Brasília 

Realização: 05/07/2018 

Descrição/Resumo: O Expotic funciona como um workshop, que tem como principal 
tema a “Transformação Digital” e tem como objetivo discutir a perspectiva global dos 
usuários sobre a transformação digital em TICs, além de temas importantes como 
Marketing Digital, Big Data, Cloud, entre outros. 

 

Justificativa: A participação da Telebras é importante não apenas para gerar o 
conhecimento sobre o mercado de TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) e 
inovações do setor, como também para a avaliação do mercado comercial, com o 
objetivo de gerar possíveis leads de clientes interessados na comercialização, gerando 
assim, receita para a empresa. 

Perfil do público-alvo: Gerentes e profissionais de Tecnologia da Informação e 
Comunicação de Brasília do mercado Governo e privado. 
 

Perfil do público-alvo: Gerentes e profissionais de Tecnologia da Informação e 
Comunicação de Brasília do mercado Governo e privado. 
 

Valor do patrocínio: R$10.000,00 

 

Lançamento do Programa Internet para Todos no Ceará 

Realização: 19/02/2018 

Descrição/Resumo:  

O intuito do “Programa Internet para Todos”, lançado pela Portaria nº 7.437/2017, da 
Secretaria de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), é levar conexão em banda larga para milhares de localidades 
desassistidas de todo o País a preços reduzidos. O objetivo é democratizar o acesso à 
internet em busca da inclusão social.  

A exclusão digital de populações em regiões remotas do País se dá, seja por 
hipossuficiência econômica ou por não dispor de serviços de internet em sua localidade 
de residência. O Programa visa garantir que as pessoas que moram nessas localidades 
tenham condições de contratar um plano de acesso à Internet. Hoje isso não existe, 
mesmo que ela queira. Uma boa parte da população tem telefone celular ou 
smartphone, mas não consegue usar nas localidades desassistidas de Internet. 

O “Programa Internet para Todos” levará banda larga para escolas e hospitais, além de 
milhares de localidades sem conectividade de todo o País. São 7 mil escolas dentro da 
parceria inicial, 1,5 mil delas já cadastradas. E assim será nos próximos três ou quatro 
anos, até que seja dotada de banda larga toda a rede pública de ensino.  Atualmente, 
30% dos brasileiros em localidades remotas não tem acesso à rede, o que representa 60 
milhões de pessoas. 
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O “Programa Internet Para Todos” é uma vertente do Governo Eletrônico Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (Gesac), que fornece internet às escolas, aldeias indígenas, 
aos postos de saúde e postos de fronteira. O que diferencia os dois programas é a 
possibilidade de pessoas físicas contratarem banda larga. A conectividade será 
permitida pelo Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), 
lançado ao espaço em maio de 2017. 

A Telebras foi a primeira empresa de Telecomunicações do Brasil credenciada pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações (MCTIC) para atender o 
“Programa Internet para Todos” do Governo Federal. A conexão será oferecida por meio 
do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) da estatal. 

O “Internet para Todos” é um programa que conta com o benefício fiscal do Gesac, ou 
seja, isenção de ICMS, e que faz a ponte entre projetos apresentados por prefeituras 
(que cedem terrenos e isenção de ISS) e os apresentados pelas empresas que venham a 
se interessar em atuar no Programa. 

O “Lançamento do Programa Internet para Todos no Ceará” será conduzido pelo 
Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, deverá 
contar com a presença de mais de 250 pessoas, onde se incluem diversos prefeitos 
municipais, grandes interessados no Programa. A participação da Telebras, empresa de 
economia mista vinculada ao MCTIC, se mostra como uma oportunidade sobretudo para 
promover o adequado esclarecimento aos prefeitos municipais dos objetivos do 
Programa, e dos benefícios voltados aos municípios desassistidos de acesso à Internet, 
além de estabelecer network com potenciais futuros clientes e fornecedores. 
 

Valor do patrocínio: R$10.000,00 

 

XV CBTIMAM – Congresso Brasileiro de Tecnologia da Informação e Meio Ambiente 

Municipal 

Realização: 21 a /11/ 2018 

Descrição/Resumo:  

O XV CBTIMAM tem por objetivo apresentar as ferramentas de gestão em Tecnologia 
da Informação mais moderna disponíveis no mercado, discutir os assuntos relevantes 
sobre resíduos sólidos, exposição paralela de produtos e serviços e terá como tema 
principal, os programas de Governo Internet para Todos e Cidades Inteligentes.  

Justificativa: A participação da Telebras é importante não apenas para gerar o 
conhecimento sobre o mercado de Tecnologia da Informação, como também para a 
avaliação do interesse dos municípios no Programa Internet para Todos, que utilizará o 
Satélite Geoestacionário e Defesa e Comunicação, operado pela Telebras, com o 
objetivo de gerar possíveis leads de clientes interessados na comercialização, gerando 
assim, receita para a empresa. 

Perfil do público-alvo: O evento contará com o comparecimento das autoridades 
federais e estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gestores municipais. 
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Valor do patrocínio: R$19.990,00 
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas 
 
 

Conforme orientação do Ofício Circular a divulgação de projeções é facultativa. Sendo 
assim, a Companhia não tem interesse, neste momento, em divulgar outras projeções 
para o mercado. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas 
 
 

 

O mercado de telecomunicações passa frequentemente por mudanças tecnológicas e 
alterações de demanda que tornam o processo de prospecção muito dinâmico. Dito 
isto, nos comprometemos com a transparência absoluta na divulgação dos resultados 
obtidos, mas preferimos sermos comedidos na exposição de projeções futuras. 
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa 
 
 

A estrutura de governança corporativa da Telebrás é composta pela Assembleia Geral 
de Acionistas, Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Comitês (Comitê de 
Elegibilidade e Comitê de Auditoria Estatutário), Auditoria Interna, Ouvidoria e 
Diretoria Executiva. 
 

 
 

a) Assembleia Geral de Acionistas 
 

A Assembleia Geral é o órgão máximo da empresa, com poderes para deliberar 
sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e é regida pela Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976. 
 
É composta por todos os seus acionistas e suas reuniões podem ocorrer de forma 
ordinária (uma vez por ano) ou extraordinária, sempre que necessário. 
 
Na reunião Ordinária, conforme estabelecido por lei e pelo Estatuto Social, 
destina-se à deliberação sobre as matérias de sua competência dentre as quais, 
eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, conforme 
artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. A Assembleia Geral Extraordinária, 
além de casos previstos em lei, reunir-se-á mediante convocação do Conselho de 
Administração, para deliberar sobre assuntos de interesse da Companhia, 
conforme definido no Estatuto Social. 
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b) Conselho Fiscal 
 

O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e 
individual. Além das normas previstas na lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e 
sua regulamentação, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da empresa as 
disposições para esse colegiado previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, inclusive aquelas relativas a seus poderes, deveres e responsabilidades, a 
requisitos e impedimentos para investidura e a remuneração. 

 
O Conselho Fiscal compõe-se de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, 
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, para um mandato de até 
dois anos, admitidas no máximo duas reconduções consecutivas, sendo: 

 
Um indicado pelo Ministério da Economia, como representante do Tesouro 
Nacional, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a 
Administração Pública, nos termos da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001; até 
2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado do Ministério Supervisor; um 
eleito pelas ações ordinárias minoritárias; e um eleito pelas ações preferenciais. 
 
O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, 
extraordinariamente sempre que necessário. 

 
O Conselho conta com Regimento Interno próprio e encontra-se publicado em 
https://www.telebras.com.br/inst/wp-content/uploads/2011/03/Regimento-
Interno-Conselho-Fiscal-28-08-2017-Assinado-5.pdf 

 
 

c) Conselho de Administração 
 

Órgão autônomo e de natureza colegiada, regido pelo Estatuto Social da Telebras 
e por legislação específica. 

 
É composto por 8 (oito) membros, eleitos em Assembleia Geral Ordinária para um 
mandato de até dois anos, admitidas no máximo três reeleições consecutivas:  
 
Três Conselheiros são indicados pelo Ministro de Estado do Ministério Supervisor, 
dos quais 2 (dois) serão o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de 
Administração e 1 (um) representante independente vinculado às áreas de 
telecomunicações, inclusão digital ou internet, com notório conhecimento, 
experiência e destaque em assuntos relacionados às atividades da Telebras;  o 
Presidente da Telebras, como membro nato; um indicado pelo Ministro da 
Economia; um eleito pelos acionistas minoritários, nos termos da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976; um eleito pelos acionistas preferencialistas que 
representem em conjunto, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, 
excluído o acionista controlador; e um representante dos empregados, na forma 
da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, e sua regulamentação. 
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O Conselho de Administração realiza suas reuniões, ordinariamente, uma vez por 
mês e, extraordinariamente sempre que necessário. 

 
O Conselho de Administração conta com Regimento Interno próprio e encontra-se 
publicado em: https://www.telebras.com.br/inst/wp-
content/uploads/2011/03/regimento_interno_conselho_de_administracao_altera
do_382_roca_de_14_01_2014.pdf 

 

 Comitê de Elegibilidade 
 

A Telebras conta com um Comitê de Elegibilidade Estatutário que visa auxiliar 
os acionistas na verificação da conformidade do processo de indicação e de 
avaliação dos administradores e conselheiros fiscais. 
 

O Comitê de Elegibilidade, escolhido pelo Conselho de Administração, é 
composto por 3 (três) empregados, sem remuneração adicional, observados os 
artigos 156 e 165 da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
 

Compete ao Comitê de Elegibilidade opinar, de modo a auxiliar os acionistas na 
indicação de administradores e conselheiros fiscais, sobre o preenchimento dos 
requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições e verificar a 
conformidade do processo de avaliação dos administradores e conselheiros 
fiscais, ao disposto no artigo 24, inciso 111, alíneas "a", "b" e "c", do Decreto nº 
8.945. 
 
O Comitê de Elegibilidade dispõe de Regimento Interno próprio e encontra-se 
publicado no site da Telebras em: 
https://www.telebras.com.br/inst/?page_id=9914  

 

 Comitê de Auditoria Estatutário 
 

O Comitê de Auditoria Estatutário, de funcionamento permanente, é o órgão 
de suporte ao Conselho de Administração no que se refere ao exercício de suas 
funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações 
contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias interna 
e independente. 

 
O Comitê de Auditoria Estatutário tem autonomia operacional e dotação 
orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho 
de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, 
avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a 
contratação e utilização de especialistas independentes. 
 
O Comitê de Auditoria Estatutário, eleito e destituído pelo Conselho de 
Administração, é integrado por 3 (três) membros efetivos, todos 
independentes. 
 
Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário são contratados no mercado e 
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deverão ter experiência profissional ou formação acadêmica compatível com o 
cargo, preferencialmente na área de contabilidade, auditoria ou no setor de 
atuação da empresa, sendo que pelo menos 1 (um) membro deve ter 
reconhecida experiência profissional em assuntos de contabilidade societária. 
 
O Comitê de Auditoria conta com Regimento Interno próprio e contra 
publicado em: https://www.telebras.com.br/inst/wp-
content/uploads/2019/05/Regimento-Interno-do-Comite-de-Auditoria-
Estatutario-CA-25-05-2018.pdf. 
 

d) Auditoria Interna  
 

Unidade organizacional vinculada ao Conselho de Administração, responsável 
por conduzir atividades de planejar, executar e avaliar as atividades de 
auditoria interna da Companhia. 

 
e) Ouvidoria 
 

Unidade organizacional vinculada ao Conselho de Administração, a quem 
reporta diretamente, é responsável por receber e examinar sugestões e 
reclamações visando melhorar o atendimento da empresa em relação a 
demandas de investidores, empregados, fornecedores, clientes, usuários e 
sociedade em geral, receber e examinar denúncias internas e externas, 
inclusive sigilosas, relativas às atividades da empresa. 

 
f) Diretoria Executiva 

 
Órgão que exerce a gestão dos negócios da Empresa, de acordo com as 
diretrizes e estratégias estabelecidas pelo Conselho de Administração. 
 
É composta por um presidente e quatro diretores eleitos pelo Conselho de 
Administração, com mandato de até dois anos, permitidas, no máximo, três 
reeleições consecutivas, podendo ser destituídos a qualquer tempo. Entre os 
membros da Diretoria Executiva, apenas o presidente da companhia é membro 
do Conselho de Administração sem, no entanto, presidir o órgão. 

 
As competências da Diretoria Executiva encontram-se listadas no Art. 55 do 
Estatuto Social da Companhia, publicado em 
https://www.telebras.com.br/inst/wp-content/uploads/2011/03/Estatuto-
Social.pdf 
 
Competência: 
Compete à Diretoria Executiva, no exercício das suas atribuições e respeitadas 
as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração: 
I) gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados 
II) monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e 

respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com 
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indicadores de gestão; 
III) elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da empresa e acompanhar 

sua execução; 
IV) definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuição interna 

das atividades administrativas; V-aprovar as normas internas de 
funcionamento da empresa; 

V) aprovar as normas internas de funcionamento da empresa; 
VI) promover a elaboração, em cada exercício, do relatório da 

administração e das demonstrações financeiras, submetendo essas 
últimas à Auditoria Independente e aos Conselhos de Administração e 
Fiscal e ao Comitê de Auditoria; 

VII) autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada 
decisória; 

VIII) indicar os representantes da empresa nos órgãos estatutários de suas 
participações societárias; 

IX) submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que 
dependam de deliberação do Conselho de Administração, 
manifestando-se previamente quando não houver conflito de interesse; 

X) cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembleia 
Geral e do Conselho de Administração, bem como avaliar as 
recomendações do Conselho Fiscal; 

XI) colocar à disposição dos outros órgãos societários pessoal qualificado 
para secretariá-los e prestar o apoio técnico necessário; 

XII) provar o seu Regimento Interno; 
XIII) deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer Diretor; 
XIV) apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de 

Administração do ano anterior, plano de negócios para o exercício anual 
seguinte e estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e 
oportunidades para, no mínimo, os próximos cinco anos; 

XV) propor a constituição de subsidiárias e a aquisição de participações 
acionárias minoritárias para cumprir o objeto social da empresa, 
incluindo a formação de consórcios, de "joint-ventures", e de 
sociedades de propósito específico, no País e no exterior; 

XVI) elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração: 
a) as bases e diretrizes para a elaboração do plano estratégico, bem como 
dos programas anuais e dos planos plurianuais; 
b) o plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais e 
programas anuais de dispêndios e de investimentos da Companhia com os 
respectivos projetos; c) os orçamentos de custeio e de investimentos da 
Companhia; 
c) os orçamentos de custeio e de investimentos da Companhia; 
d) a avaliação do resultado de desempenho das atividades da Companhia; 
e) proposta sobre a política de gestão de riscos; 
f) critérios de avaliação técnico-econômica para os projetos de 
investimentos, com os respectivos planos de delegação de 
responsabilidade para sua execução e implantação; 
g) política de preços e estruturas básicas de preço dos produtos da 
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Companhia; 
h) normas para cessão de uso, locação ou arrendamento de bens imóveis 
de propriedade da Companhia; 
i) plano anual de seguros da Companhia; 
j) planos que disponham sobre a admissão, carreira, acesso, vantagens e 
regime disciplinar dos empregados da Companhia para posterior 
encaminhamento ao Ministério Supervisor e ao Ministério da Economia;  
k)  abertura, encerramento e alteração de filiais; e  
l) os planos anuais de negócios. 

 
g) Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê 
 

Tanto o Conselho de Administração quanto o Conselho Fiscal contam com 
mecanismos de avalições anuais. Para o Conselho de Administração utiliza-se o 
mecanismo sugerido pela Secretaria de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (SEST), órgão no Ministério da Economia. 
 
Conselho Fiscal é avaliado por mecanismo próprio, aprovado pelo mencionado 
Conselho. 
 

Quanto aos Comitês, a Companhia não possui, no momento, mecanismos de 
avaliação. 
 

h) Do Diretor de Relação com os Investidores 
 
Representar a Companhia perante os órgãos reguladores de mercados de 
capitais, conforme disposto na Instrução nº. 202/93, e alterações, da Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM. 
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais 
 

Assembleias de Acionistas 
 
A Assembleia Geral é o órgão máximo da empresa, com poderes para deliberar 
sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e será regida pela Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, inclusive quanto à sua competência para alterar o 
capital social e o estatuto social da empresa, bem como eleger e destituir seus 
conselheiros a qualquer tempo. 

§1º - A Assembleia Geral é composta pelos acionistas com direito de voto. 

§2º - Os trabalhos da Assembleia Geral serão presididos pelo Presidente da 
Empresa ou pelo substituto que esse vier a designar. 

§3º - O Presidente da assembleia escolherá, dentre os presentes, o secretário da 
mesa. 
 

Reunião 
 

A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano e 
extraordinariamente sempre que necessário. 

Quórum e votação 
 

Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral será instalada, 
em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto. As deliberações 
serão tomadas pela maioria do capital votante e serão registradas no livro de 
atas, que podem ser lavradas de forma sumária. Em caso de decisão não 
unânime, o voto divergente poderá ser registrado, a critério do respectivo 
acionista. 
 

§1º - A Telebras definirá claramente e disponibilizará a todos os acionistas as 
regras de votação, visando facilitar ao máximo este processo a seus acionistas. 
 

§2º - O acionista poderá participar e ser representado nas assembleias gerais na 
forma prevista no artigo 
126 da Lei nº 6.404, de 1976, exibindo, no ato ou previamente, o documento 
hábil de identidade, ou procuração com poderes especiais. 

§3º - A Companhia adotará, na fiscalização da regularidade documental da 
representação do acionista, o princípio da boa-fé. Documentos em cópia, sem 
autenticação ou reconhecimento de firma, quando não exigido por lei, poderão 
ser utilizados para o pleno exercício dos direitos de acionista, caso o interessado 
se comprometa a apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias úteis posteriores à 
Assembleia Geral a documentação original ou equivalente exigido pela Telebras. 
 

§4º - Caso o acionista não apresente os originais ou o equivalente exigido pela 
Telebras dentro do referido prazo, seu voto será desconsiderado, respondendo 
ele por eventuais perdas e danos que o seu ato causar à Companhia. 

Convocação 
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A Assembleia Geral será convocada: 

I - pelo Conselho de Administração; 
II - pela Diretoria Executiva, no caso de vacância de todos os cargos do Conselho 

de Administração; 
III - pelo Conselho Fiscal, a Assembleia Ordinária, se o Conselho de 
Administração retardar por mais de um mês essa convocação, e, a 
Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na 
ordem do dia das assembleias as matérias que considerar necessárias; 
IV - por qualquer acionista, quando os administradores retardarem, por 
mais de sessenta dias, a convocação, nos casos previstos em lei ou no Estatuto. 

§ 1º - A primeira convocação da Assembleia Geral será feita com antecedência 
mínima de 30 dias, e conterá informações precisas sobre o local, a data, o 
horário de realização da Assembleia, bem como enumerará, expressamente, na 
ordem do dia, as matérias a serem deliberadas. 

 

§ 2º - Nas Assembleias Gerais tratar-se-á exclusivamente do objeto previsto nos 
editais de convocação, não se admitindo a inclusão de “outros assuntos” ou 
“assuntos gerais” ou expressão equivalente na pauta da Assembleia. 

§3º - A Companhia deverá disponibilizar, no máximo até a data da primeira 
convocação, para todos os acionistas, a pauta da Assembleia Geral e os 
materiais e documentos necessários para a análise das matérias constantes na 
ordem do dia. 

§4º - Todas as atas de assembleia estarão disponíveis aos acionistas na sua 
sede, na forma da lei, bem como no sítio da Telebras na internet 
(www.telebras.com.br). 
 

COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á anualmente, no prazo previsto no 
artigo 132 da Lei nº 6.404/76, mediante convocação pelo Conselho de 
Administração, para deliberar sobre as matérias: 

I - tomar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras; 

II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; e 

III - eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 
 
Parágrafo único - A remuneração anual dos administradores e do Conselho 
Fiscal será fixada pela assembleia geral que os eleger. 

endereços (físico e eletrônico) nos quais os documentos relativos à 

assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise. 
 

Os documentos estão disponíveis na sede da Companhia na área de Relações 
com Investidores, no endereço: S I G Quadra 4, Bloco A salas 211 à 224 , Ed . 
Capital Financial Center - Brasília / DF - CEP 70640 - 440 - Telefone: (61) 2027 - 
1055: 
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

www.telebras.com.br, www.cvm.gov.br e www.bovespa.com.br 
 

Identificação e administração de conflitos de interesses. 

Os conflitos de interesse são identificados e administrados nos termos da Lei das 
Sociedades Anônimas. 

Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração 

outorgados por acionistas, indicando se o emissor admite procurações 

outorgadas por acionistas por meio eletrônico. 

A Telebrás não admite procurações outorgadas por meio eletrônico. 
 

A Telebrás admite somente procurações originais ou cópias devidamente 
autenticadas, com menos de 1 ano, com poderes específicos para participação 
em assembleias. 

Manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores 

destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as 

pautas das assembleias. 

A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores 

destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas 

das assembleias. 

Transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembleias. 
 
A Companhia não transmite ao vivo o vídeo e/ou o áudio das assembleias. 

Mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de 

propostas formuladas por acionistas. 

Não há. 
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
 

12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração 
 

Conselho de Administração 
 
Órgão autônomo e de natureza colegiada, regido pelo Estatuto Social da Telebras e por 
legislação específica. 
 
É composto por 8 (oito) membros, eleitos em Assembleia Geral Ordinária para um 
mandato de até dois anos, admitidas no máximo três reeleições consecutivas:  
 
Três Conselheiros são indicados pelo Ministro de Estado do Ministério Supervisor, dos 
quais 2 (dois) serão o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e 1 
(um) representante independente vinculado às áreas de telecomunicações, inclusão 
digital ou internet, com notório conhecimento, experiência e destaque em assuntos 
relacionados às atividades da Telebras;  o Presidente da Telebras, como membro nato; 
um indicado pelo Ministro da Economia; um eleito pelos acionistas minoritários, nos 
termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; um eleito pelos acionistas 
preferencialistas que representem em conjunto, no mínimo, 10% (dez por cento) do 
capital social, excluído o acionista controlador; e um representante dos empregados, 
na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, e sua regulamentação. 
 
O Conselho de Administração realiza suas reuniões, ordinariamente, uma vez por mês 
e, extraordinariamente sempre que necessário. 
 
O presidente da Telebras não poderá ocupar o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração, mesmo que temporariamente. 
 
 O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25% (vinte e cinco 
por cento) de membros independentes ou pelo menos 1 (um), caso haja decisão pelo 
exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários, nos termos do 
art. 141 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
 
Caracteriza-se conselheiro independente aquele que se enquadrar nas hipóteses 
previstas no art. 22 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, bem como no art. 36 do 
Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016. 
 
Prazo de gestão 
 
O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, 
permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas. 
 
No prazo acima serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridas há 
menos de dois anos. 
 
Atingido o limite a que se referem as disposições acima, o retorno de membro do 
Conselho de Administração só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a 
um prazo de gestão. 
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
 

 
O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração prorrogar-se-á até a 
efetiva investidura dos novos membros. 

 
a. frequência das reuniões 

 

O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, 
extraordinariamente, sempre que necessário. 

 

O Presidente do Conselho de Administração deve preparar a agenda das reuniões com 
base em solicitações de conselheiros e consulta aos diretores. 
 

A agenda, bem como documentação necessária à apreciação dos assuntos em pauta, 
deverá ser entregue a cada um dos conselheiros com, no mínimo, uma semana de 
antecedência da data da reunião. 
 

Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do 
Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos 
perante terceiros. 

 
As atas serão redigidas com clareza, registrarão todas as decisões tomadas e serão 
objeto de aprovação formal. 
 

b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam 
restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do 
conselho 

 

Não existe acordo de acionistas que estabeleça restrição ou vinculação ao exercício do 
direito de voto de membros do conselho. 
 

c. regras de identificação e administração de conflito de interesses 
 

O Estatuto Social da Companhia não tem previsão expressa sobre regras de 
identificação de conflito de interesses. Dessa forma, a Companhia segue as regras 
estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, segundo a qual, é vedado ao 
administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante 
com o da Companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais 
administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, 
em ata de reunião do Conselho de Administração ou da diretoria, a natureza e 
extensão do seu interesse. 
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos 

por meio de arbitragem 

 
Não existe cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de 
arbitragem. 
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Maximiliano Salvadori Martinhão 07/08/1971 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

16/04/2019 Assembleia Geral Ordinária 
- AGO 2020

0

158.543.988-69 Engenheiro de Telecomunicações 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

16/04/2019 Sim 0.00%

808.763.905-72 Advogado 20 - Presidente do Conselho de 
Administração

25/04/2019 Sim 0.00%

910.574.501-20 Engenheiro 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

25/04/2019 Não 0.00%

Péricles Augustus Barbosa Póvoa 15/07/1980 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

16/04/2019 AGO 2020 0

Diretor Comercial

Antônio José Mendonça de Toledo Lobato 11/01/1960 Pertence apenas à Diretoria 28/02/2019 Até Assembleia Geral 
Ordinária - AGO de 2020

0

016.208.178-29 Administrador 19 - Outros Diretores 01/03/2019 Sim 0.00%

Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes 31/03/1981 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

16/04/2019 Até AGO 2020 0

Hélcio Vieira Júnior 19/08/1970 Pertence apenas à Diretoria 28/02/2019 Até Assembleia Geral 
Ordinária de 2020

0

123.431.948-90 Engenheiro Aeronáutico e Mecânica 19 - Outros Diretores 01/03/2019 Sim 0.00%

Diretor Administrativo-Financeiro e 
Diretor de Relações com Investidores

Rodrigo Martins Prates 14/11/1957 Pertence apenas à Diretoria 25/04/2019 Até AGO 2020 0

500.205.287-87 Ciências Militares 19 - Outros Diretores 29/04/2019 Sim 0.00%

Diretor de Governança

Emilio Carlos Acocella 13/09/1955 Pertence apenas à Diretoria 25/02/2019 Até Assembleia Geral 
Ordinária de 2020

0

934.370.138-15 Engenheiro Elétrico 19 - Outros Diretores 26/02/2019 Sim 0.00%

Diretor Técnico-Operacional

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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363.426.451-91 Engenheiro 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 16/04/2019 Sim 0.00%

Johnny Ferreira dos Santos 23/06/1964 Conselho Fiscal 16/04/2019 Até AGO 2021 0

Julio Francisco Semeghini Neto 25/07/1956 Conselho Fiscal 16/04/2019 Até AGO 2021 0

029.505.358-52 Engenheiro 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 16/04/2019 Sim 0.00%

Márcio Barreira Campello 02/10/1978 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

16/04/2019 Até AGO de 2020 0

078.382.597-89 Empresário 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

16/04/2019 Não 0.00%

Não exerce outro cargo no emissor

Não exerce outro cargo no emissor

Lauro Arcângelo Zanol 02/05/1954 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

16/04/2019 Até AGO de 2020 0

198.625.390-20 Advogado 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

16/04/2019 Não 0.00%

Igor Vilas Boas de Freitas 03/07/1972 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

31/05/2019 Até 15 de abril de 2020 0

Conselheiro teve o mandato prorrogado 
pela AGE de 1º/06/2017 e nos termos art. 
150 da Lei nº 6.404, de 1976.

Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior 26/09/1957 Pertence à Diretoria e ao Conselho de 
Administração

23/01/2019 Até Assembleia Geral 
Ordinária - AGO de 2020

0

499.061.197-72 Engenheiro Eletrônico 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. 
Presidente

24/01/2019 Sim 0.00%

239.045.427-53 Engenheiro 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

16/04/2019 Sim 0.00%

081.286.988-50 Engenheiro Eletrônico 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

27/06/2019 Sim 0.00%

Hélio Marcos Machado Graciosa 09/11/1946 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

16/04/2019 Até AGO de 2020 0

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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045.185.176-52 Economista 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 16/04/2019 Sim 0.00%

Bárbara Verônica Dias Mágero 08/05/1968 Conselho Fiscal 16/04/2019 Até AGO de 2021 0

Cristina Vidigal Cabral de Miranda 18/01/1928 Conselho Fiscal 16/04/2019 AGO de 2021 0

004.626.606-21 Administrador 47 - C.F.(Suplent)Eleito 
p/preferencialistas

16/04/2019 Não 0.00%

Não exerce outro cargo no emissor

Alexandre Peixoto Estevão 22/10/1969 Conselho Fiscal 16/04/2019 Até AGO 2021 0

684.348.206-68 Tecnologia em Informática 
Empresarial

47 - C.F.(Suplent)Eleito 
p/preferencialistas

16/04/2019 Não 0.00%

720.111.735-15 Bancário 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 16/04/2019 Sim 0.00%

482.971.601-06 Auditora Fiscal 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 16/04/2019 Sim 0.00%

Tarcísio Bastos Cunha 09/10/1965 Conselho Fiscal 16/04/2019 Até AGO 2021 0

743.337.716-68 Auditor Fiscal 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 16/04/2019 Sim 0.00%

Marcelo Senna Valle Pioto 01/06/1970 Conselho Fiscal 16/04/2019 Até AGO de 2021 0

Leonardo Peixoto Estevão 31/07/1976 Conselho Fiscal 16/04/2019 Até AGO de 2021 0

Antônio Carlos da Silva Estevão 05/07/1948 Conselho Fiscal 16/04/2019 Até AGO de 2021 0

075.144.248-81 Administrador 44 - C.F.(Efetivo)Eleito 
p/preferencialistas

16/04/2019 Não 0.00%

Não exerce outro cargo no emissor

Amir George Francis Matta 10/05/1966 Conselho Fiscal 16/04/2019 Até AGO de 2021 0

073.282.066-91 Administrador 45 - C.F.(Efetivo)Eleito 
p/Minor.Ordinaristas

16/04/2019 Não 0.00%

Não exerce outra função no emissor

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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Rodrigo Martins Prates  -  500.205.287-87

Emilio Carlos Acocella  -  934.370.138-15

Emilio Carlos Acocella - Profissional com mais de 40 anos de experiência em gerenciamento, engenharia, defesa e educação,

com atuação tanto no setor público (MD / Exército Brasileiro) como no privado (estabelecimentos de ensino superior de genharia e setor empresarial na área de defesa). 2. Experiência em gerenciamento de 
operação de serviços de TI, empregando as melhores práticas preconizadas pelos frameworks COBIT e ITIL. 3. Experiência em gerenciamento de projetos complexos de grande porte e equipes técnicas 
qualificadas. 4.Experiência na liderança de organizações da estrutura organizacional do Exército. 5.	Experiência em negociação para desenvolvimento de fornecedores e clientes. 6.Conhecimento de técnicas 
avançadas de Processamento Digital de Sinais, incluindo reconhecimento de padrões e codificação adaptativa à forma, com tese de doutorado, dissertação de mestrado e diversos papers publicados em revistas 
técnicas e proceedings de congressos de nível internacional. 7.	Experiência em gerenciamento de recursos, métodos e técnicas aplicadas à segurança cibernética de ativos de informação. Experiência Profissional: 
Setor Público (Ministério da Defesa / Exército Brasileiro), 1.	Chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército – de maio de 2009 a junho de 2012, 2.Comandante / Diretor de Ensino do Instituto Militar de 
Engenharia – de abril de 2007 a abril de 2009, 3.Chefe do Centro de Avaliações do Exército – de abril de 2006 a abril de 2007, 4.Chefe da 1ª Assessoria (Educação e Recursos Humanos) do Departamento de 
Ciência e Tecnologia do Exército - de janeiro de 2005 a março de 2006, 5.	Diretor do Batalhão de Manutenção da 1ª Região Militar – de janeiro de 2002 a janeiro de 2004, 6.Assessor do Gabinete do Comandante do 
Exército para Ciência e Tecnologia, Tecnologia da Informação e Indústria de Defesa – de agosto de 1999 a dezembro de 2001, 7.	Subdiretor Técnico do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Exército – de 
dezembro de 1997 a julho de 1999, 8.	Assessor internacional e professor visitante da Escola Politécnica do Exército do Equador – de novembro de 1994 a dezembro de 1996, 9.	Professor do Instituto Militar de 
Engenharia – em 1990 e 1994 Principais Atividades, 10.	Chefe do Laboratório de Eletrônica Digital e do Setor de P&D da Fábrica de Material Eletrônico e de Comunicações (FMCE) da empresa estatal “Indústria de 
Material Bélico do Brasil (IMBEL)” – de dezembro de 1989 a dezembro de 1991, -	Professor de graduação dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia da Computação: 1.Centro Universitário de Brasília – 
UNICEUB - de janeiro de 2000 a fevereiro de 2006, 2.	Instituto Metodista Bennett - 1999, Professor de graduação do curso de Ciência da Computação. 3.	Universidade Gama Filho - 2º semestre de 1990, Professor 
de graduação do curso de Engenharia Elétrica. 1.	Consultor autônomo – a partir de janeiro de 2015, 2. ODT - Odebrecht Defesa e Tecnologia – julho de 2012 a dezembro de 2014 Principais Atividades,

Antônio José Mendonça de Toledo Lobato  -  016.208.178-29

Antônio José Mendonça de Toledo Lobato: Bacharel em Ciências Aeronáuticas, com habilitação em Aviação Militar, pela Academia da Força Aérea. Entre os cursos de pós-graduação, destacam-se o de Comando e 
Estado-Maior da Aeronáutica, na ECEMAR; o MBA em Administração de Recursos Humanos, na Fundação Getúlio Vargas; o Mestrado em Administração, com foco em Gestão Social e Trabalho, na Universidade 
de Brasília; a Especialização em Política Estratégica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEAD); e o Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra (ESG). Na Força 
Aérea, atuou como professor/palestrante de Chefia e Liderança, por 7 anos, e Avaliação de Desempenho, por 6 anos; na UnB, ministrou a disciplina Cultura Organizacional no primeiro semestre de 2005. Ao longo 
de cerca de 39 anos de serviço na Força Aérea Brasileira, além de atuar operacionalmente como Piloto de Patrulha, Instrutor de Voo, Piloto da “Esquadrilha da Fumaça” e Piloto Presidencial, foi Comandante de 
Esquadrão do Corpo de Cadetes da Aeronáutica, Comandante do Grupo de Transporte Especial, Adido Aeronáutico junto à Embaixada do Brasil no Chile, Assistente Militar no Gabinete do Ministro da Defesa, Chefe 
da Secretaria da Comissão de Promoções de Oficiais da Aeronáutica, Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do Pessoal da Aeronáutica, Comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional (jurisdição: Amazônia 
Ocidental) e Vice-Chefe de Logística do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, entre outros cargos. Curso Acadêmicos: Formação de Oficiais Aviadores (Academia da Força Aérea) Aperfeiçoamento de 
Oficiais (Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica), Avançado de Inglês (Casa Thomas Jefferson), Comando e Estado-Maior (Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica), MBA em 
Administração de Recursos Humanos (Fundação Getúlio Vargas), Mestrado em Administração com foco em Gestão Social e Trabalho (UnB)

Especialização em Política e Estratégia (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Altos Estudos de Política e Estratégia (Escola Superior de Guerra), Cursos Operacionais: Tática Aérea (Escola de Aperfeiçoamento 
de Oficiais da Aeronáutica).

Hélcio Vieira Júnior  -  123.431.948-90

Hélcio Vieira Júnior -	Piloto de Caça: 1991 - 2002, Força Aérea Brasileira; Especialista em Análise Operacional: 2003 - 2011, Força Aérea Brasileira; Chefe da Seção de Análise Operacional: 2012 - 2013, Força 
Aérea Brasileira; Comandante e implantador do Centro de Operações Espaciais: 2013 - 2017, Força Aérea Brasileira. Gerente de Relacionamento com Operadoras e Parceiros: 2017 - atual, TELEBRAS, Formação: 
Graduação em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea – 1991; Mestrado em Engenharia de Produção, ênfase em Pesquisa Operacional, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – 2003; 
	Extensão Universitária em Gerência de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas – 2004; Doutorado em Ciências pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com estágio de pesquisa por 14 meses na Naval 
Postgraduate School, na Califórnia, EUA – 2011. Trabalhou por 30 anos na Força Aérea Brasileira, onde, além de atuar como piloto de caça por mais de 10 anos: Implantou a atividade “Avaliação Operacional” no 
Comando da Aeronáutica. Implantou o Núcleo do Centro de Operações Espaciais Principal (NuCOPE-P). Na TELEBRAS foi o responsável pela celebração de diversas parcerias estratégicas, assim como fez parte 
da equipe de negociação com a empresa VIASAT para viabilizar o satélite SGDC. Esteve a frente dos projetos estratégicos Amazônia Conectada, Xingu Conectado e Serviço de Comunicações Seguras de Estado. 
Sua gerência foi responsável por cerca de 20% do faturamento da rede terrestre da TELEBRAS, Como pesquisador, o Dr. Vieira Junior tem 15 artigos publicados em periódicos indexados, 1 capítulo de livro, 21 
trabalhos completos publicados em anais de congressos, além de participação em bancas de trabalhos de conclusão e 3 orientações de curso de aperfeiçoamento/especialização. Ressalta-se que o Dr. Vieira Junior 
nunca atuou como professor com dedicação exclusiva, sendo que toda sua produção científica foi feita em paralelo às suas atividades operacionais na Força Aérea Brasileira. Para relação dos artigos publicados, 
consultar o currículo Lattes em: http://lattes.cnpq.br/9784227993391252

Experiência profissional / Critérios de Independência
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Lauro Arcângelo Zanol  -  198.625.390-20

Maximiliano Salvadori Martinhão  -  158.543.988-69

Maximiliano Salvadori Martinhão, Secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações desde junho de 2016, nasceu em 1971, em Campinas/SP.



É Engenheiro de Telecomunicações formado pelo Instituto Nacional de Telecomunicações – INATEL, de Santa Rita do Sapucaí – MG, Mestre em Gerência de Telecomunicações pela Universidade de Strathclyde no 
Reino Unido. Advogado formado no Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB. 



Exerceu, antes de chegar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o cargo de Secretário de Telecomunicações no Ministério das Comunicações e o cargo de Gerente Geral de Certificação 
e Engenharia do Espectro da ANATEL, tendo ocupado outras posições Gerenciais e de Assessoria na Agência. Atuou como Engenheiro de Planejamento do Sistema TELEBRÁS. 



Foi representante da Administração Brasileira em diversos fóruns nacionais e internacionais de telecomunicações. 



Titular de cargo efetivo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações desde 2005.

Péricles Augustus Barbosa Póvoa  -  910.574.501-20

Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás (2005). Atualmente é especialista em gestão de telecomunicações - Telebras Telecomunicações Brasileiras. Tem experiência na área de 
Engenharia Elétrica, com ênfase em Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais. Carreira desenvolvida na área de engenharia e manutenção em empresas de grande porte como: Telebras S;A. 
Instituto de Cardiologia, União Química Nacional S/A, Companhia de Bebidas das Américas (Ambev). Respondendo pelo planejamento de setores, gestão de equipes, interface entre projetos, reestruturação, 
instalação e acompanhamento de processos de troca e aquisição de equipamentos, testes, além de realizar adequações visando diminuição de custos. Minha expertise abrange elaboração, treinamento e auditoria 
de cumprimento de padrões operacionais, revisão e criação de métodos para otimização de processos, levantamentos dos principais problemas de eficiência, definição de estratégias de manutenção, relação Budit X 
Disponibilidade de Equipamento, análise de falhas, utilização de ferramentas de estratificação e definição de lacunas para otimização de resultados (Ishikawa, GUT, 5W1H, Análise de Pareto). Responsável por 
reestruturações importantes em equipes. Alcançando a redução de custos da ordem de 80% com a automação de vários processos com utilização de mão-de-obra própria. Responsável pela instalação, start-up e 
operação de uma estação de tratamento de efluente, que alcançou uma eficiência de tratamento de 95% em redução de DQO e DBO. FORMAÇÃO ACADÊMICA: Engenharia Elétrica (1999-2005), compôs com 
especialização em Automação Industrial (2004-2005) e Mestrado em Engenharia Biomédica (2014 - 2015), Desenvolvimento de Instrumental para Blendagem de Oxigênio.

Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes  -  808.763.905-72

Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes, Bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes de Aracajú (2004), Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública (2011), Pós-Graduado em Regulação de 
Telecomunicações (INATEL-2011), Secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Presidente do Conselho de Administração da Telebras, Especialista em 
Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel.

Rodrigo Martins Prates: Brasileiro, casado, Bacharel em Ciências Militares (AMAN), pós-graduado em Relações Internacionais (UnB) e doutor em Aplicações, Planejamento e Estudos Militares (ECEME). 2019 - 
Departamento-Geral do Pessoal (Brasília-DF) - Gerente de Projeto; 2014-2018 - Ministério da Defesa (Brasília-DF) - Assessor na Chefia de Assuntos Estratégicos - CAE/EMCFA; 2010-2013 - Estado-Maior do 
Exército (Brasília-DF) - Assessor na 2ª Subchefia/EME; 2009-2010 - Estado-Maior do Exército (Brasília-DF) - Chefe de Gabinete da 1a Subchefia/EME; 2006-2008 - Embaixada do Brasil no Reino Unido (Londres-
RU) - Adido do Exército Brasileiro; 2005 - Estado-Maior do Exército (Brasília-DF) - Subchefe do Gabinete do Estado-Maior do Exército; 2004 - Estado-Maior do Exército (Brasília-DF) - Chefe do Escritório de Ligação 
com os Adidos Militares; 2002-2003 - 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva (Boa Vista-RR) - Comandante da Unidade; 1999-2001 - Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Rio de Janeiro-RJ) – 
Instrutor; 1997-1998 - Comando Militar do Sudeste (São Paulo-SP) - Oficial de Estado-Maior e Assistente do Comandante Militar do Sudeste; 1993-1994 - Comando da 22 Divisão de Exército (São Paulo-SP) - 
Comandante do Quartel-General (QG) e Adjunto do Chefe da Seção de Logística ;1992 - Missão de Observação das Nações Unidas em EI Salvador (El Salvador) - Observador Militar das Nações Unidas; 1990-1991 
- 12ºGrupo de Artilharia de Campanha (Jundiaí-SP) - Oficial de Operações; 1986-1988 - 2ºGrupo de Artilharia Antiaérea (Osasco-SP) - Comandante de Subunidade; 1984-1985 - Academia Militar das Agulhas 
Negras (Resende-RJ) - Instrutor; Conselho Administrativo da SUFRAMA (Conselheiro — 2017); Conselho Nacional de Política Indigenista - CNPI (Conselheiro - 2015/2016).
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Igor Vilas Boas de Freitas  -  081.286.988-50

Márcio Barreira Campello  -  078.382.597-89

MARCIO BARREIRA CAMPELLO - Diploma de Nível Superior em Comércio Exterior pela Universidade Estácio de Sá - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL : Investidor / Gestor financeiro autônomo de Carteira Própria.

LAURO ARCÂNGELO ZANOL: 



Idade: 56 Anos - Estado Civil: Casado



Formação Acadêmica 



Ciências Jurídicas e Sociais – UFRGS 



Graduação em Dezembro de 1985



Experiência Profissional 



1975-2007 – BANCO DO BRASIL S.A.



1986 em diante - Advogado/Assessor Jurídico (OAB/RS sob n° 22.462)



1995-1997 – Administrador de Empresa na Itália



2004 em diante – Editoria e Direção de websites.



Qualificações e Atividades Complementares 



Italiano (nível avançado). 



Inglês (nível médio).



Espanhol (nível básico).



Cursos: Contabilidade, Análise de Balanços, Análise de Projetos, Investimentos, Câmbio e Comércio Exterior.



Cargos exercidos na Superintendência Estadual do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul: Analista, Assessor, Coordenador de Equipe, Chefe de Setor, Gerente de Câmbio e Comércio Exterior.



Informações Adicionais 



1976 - Formação Militar – 2° Tenente da Reserva do Exército Brasileiro



1995-1997 – Administrador legalmente constituído da empresa La Pagoda Srl., na cidade de Florença / Itália. 



2002-2006 – Conselheiro Fiscal da CCIRS – Câmara de Comércio Italiana para o Rio Grande do Sul.



2004-2010 – Editor para o Brasil do site www.acmilan.com



2005 em diante – Diretor para o Brasil do site www.goal.com
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Johnny Ferreira dos Santos  -  363.426.451-91

Johnny Ferreira dos Santos, Engenheiro Civil (UFGO 1989), Especialização em Engenharia em Saúde Pública e Ambiental (USP-1997), Diretor de Gestão Estratégica da Secretaria-Executiva do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Diretor do Departamento de Águas e Esgotos da Secretaria Nacional de Saneamento de saneamento Ambiental das Cidades.

Julio Francisco Semeghini Neto  -  029.505.358-52

Julio Francisco Semeghini Neto, Engenheiro Elétrico, modalidade Eletrônica (FEI-1980), Especialização em Administração e Marketing, Fundação Carlos A. Vanzolini, USP, 1982, Conselheiro de Administração e 
Diretor-Presidente no período de 11/01/1995 a 02/04/1998 da PRODESP; membro de Conselho de Administração (19/04/2011 a 25/04/2018) da PRODESP, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional, 
no período de 18/11/2011 a 31/12/2014, da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, Diretor-Presidente, Probit Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda., São Paulo, SP, 1986-; 
Diretor, Probit Tecnologia Educacional Ltda., São Paulo, SP, 1992-1999; Gerente de Qualidade Industrial, Digirede, São Paulo, SP; Diretor Industrial e Comercial, T.D.A. Indústria de Produtos Eletrônicos, São Paulo, 
SP, 1987-1993; Diretor-Presidente, PRODESP, São Paulo, SP, 1995-1998; Presidente, Sociedade para Promoção da Excelência do Software Brasileiro, Softex, 2001-2002. Vice-Presidente, Diretório Acadêmico, 
FEI, São Bernardo do Campo, SP, 1976-1977; Presidente, ABEP, São Paulo, SP, 1997-1998.; Membro, CONEI, São Paulo, SP, 1996-1998; Presidente, Conselho Deliberativo, ITS, São Paulo, SP, 1997-1999; 
Conselheiro, SUCESU, São Paulo, SP, 1998-; Membro, Câmara Portuguesa, São Paulo, SP, 2010; Membro, Conselho de Decanos do Prêmio Inovação FUTURECOM, São Paulo, SP, 2010.

Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior  -  499.061.197-72

Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior - : Engenharia Eletrônica - Instituto Militar de Engenharia (IME) – Rio de Janeiro – RJ - 1988 - Oficial do Exército Brasileiro - Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) – 
Resende - RJ -1979, Profissional com 40 anos de experiência nos Ministérios da Defesa (Exército Brasileiro) e das Comunicações, atuando na área de TI, com ênfase em telecomunicações, radiodifusão e 
informática. Atribuições Profissionais: Ministério das Comunicações – maio de 2004 a março de 2007, Função: Coordenador-Geral de Avaliação de Outorgas do Serviço de Radiodifusão, Integrou o Grupo de 
Trabalho Interministerial, que propôs a atualização das normas do serviço de radiodifusão comunitária à Presidência da República, 	Gestor do projeto de reformulação da política de gestão de comunicação eletrônica 
e digital, Gestor do Projeto Roaming Internacional de Telefonia Móvel para a América do Sul, no comitê Iniciativa para Infra-estrutura Regional no continente Sul Americano (IIRSA), atuando nas reuniões realizadas 
na Argentina, Paraguai e Brasil, •	Representante do Ministério das Comunicações no Grupo Gestor da TV Digital, participando do processo de definições de parâmetros, seleção de “pool de universidades” 
responsável pelo desenvolvimento de cada subsistema do projeto SBTVD-brasileiro, acompanhamento de resultados obtidos e indicação de linhas de ação a ser adotada pelo governo federal, Responsável pela 
análise técnica e jurídica das infrações cometidas pelas emissoras de radiodifusão de sons e imagens licenciadas, Conselheiro do CONAMA pelo Ministério das Comunicações, Ministério da Defesa - Exército 
Brasileiro - 1973 a 2003, Como engenheiro militar serviu na Diretoria de Telecomunicações e no Gabinete do Ministro do Exército, posteriormente denominado Gabinete do Comandante do Exército, destacando os 
seguintes projetos, Perito Técnico da área de TI, Engenharia Elétrica e Comunicações da empresa DALSTON CONSULTORIA em 2010, Coordenador de projeto no Instituto Cesar – Recife PE, de dezembro de 
2010 a janeiro de 2013, Atuei na área de ensino como professor/coordenador universitário de cursos na área de TI e Telecomunicações, System Engineer, ATT Informática (certificada pela Microsoft), 224 horas, 
1999, Brasília - DF, Interferência Eletromagnética – Técnicas de Diagnóstico e Controle, TELEBRAS, 35 horas, 1989, Brasília - DF, Curso Sopho tecnologia iS3000, Philips Business Communications - BCS, 1995, 
Hilversum - Holanda, Curso Sopho S2500 e Sopho iS 3050/3070: Operação, Manutenção e Arquitetura, Philips, 240 horas, 1993, São Paulo - SP, Curso Sopho iS 3050/3070: Operação e Manutenção Simplificada, 
Philips, 120 horas, 1993, São Paulo - SP, Medalha Militar de Ouro – Exército Brasileiro, Medalha do Pacificador – Exército Brasileiro, •	Medalha da Vitória – Exército Brasileiro, Medalha Estrela do Equador – Governo 
Equatoriano, Título: Professor de Honra da Escuela Politécnica del Ejército - Exército Equatoriano.

Hélio Marcos Machado Graciosa  -  239.045.427-53

Hélio Marcos Machado Graciosa - Brasileiro, nascido em 09 de novembro de 1946, Engenheiro de Telecomunicações (1970) e Mestre em Ciências em Engenharia Elétrica (1972) pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro - PUC. Graduado no curso de Conselheiro de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2008). Foi Professor da PUC/RJ e da Universidade Gama Filho. Trabalhou 
no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás de !973 a 1976 e no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD) da TELEBRÁS desde sua criação, em 1976, tendo atuado nas áreas de 
transmissão digital, comunicações ópticas, microeletrônica, Planejamento tecnológico e planejamento estratégico. Foi Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento das Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRÁS de 
fev/1995 a jul/1998. Foi Presidente do CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (1998 a 2015) e Presidente do CPqD Technologies & Systems Inc., em Fort Lauderdale ( 2000 a 2015). 
Durante a sua gestão o CPqD criou várias startups de base tecnológica nas áreas de NGN, sistemas ópticos, fotônica integrada, serviços de encontro de contas em elecomunicações, sensores ópticos, serviços de 
prevenção a fraudes. Possui diversos trabalhos publicados no Brasil e no exterior. Participou em diversas bancas de tese de mestrado, como também apresentou diversos trabalhos em seminários nacionais e 
internacionais. Foi por diversas vezes Patrono de turmas de cursos de Administração e Engenharia de várias universidades. Foi durante 4 anos (1990-1994), Presidente da Sociedade Brasileira de 
Telecomunicações (SBrT) . Atualmente é Sócio Emérito da SBrT. Foi Presidente do Conselho de Administração da TELESC , da TELEBAHIA, da PADTEC,da TRÓPICO e membro dos Conselhos da TELERGIPE, 
CLEARTECH, da TELEBRASIL e da ALGAR, onde também foi membro do Comitê de Governança Corporativa. Foi Diretor da TELEBRASIL , Presidente do Conselho Deliberativo da SISTEL e membro do Conselho 
Curador da Fundação Fórum Campinas. Vencedor do Prêmio "Personalidade do Ano de 2000" na Área de Telecomunicações, organizado pela Advanstar e RNT. Atualmente é membro do Conselho Superior de 
Inovação e Competitividade ( CONIC) da FIESP, Diretor da Divisão de Telecomunicações da FIESP, Coordenador de Área de Pesquisa para Inovação da FAPESP e Mentor de Startups.

IGOR VILAS BOAS DE FREITAS - 1.Engenharia de Eletrônica – ITA, 1994, MBA em Telecomunicações – IBMEC, 2001, Especialização em Direito Legislativo – ILB/Senado, 2005, 	Mestrado em Economia – UnB, 
2013, Asset Management, Wharton School, em andamento. Certificações: Conselheiro Certificado IBGC (CCI), 2018, Curso de Conselheiros de Estatais, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, 2018, 
Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVATM) – Corporate Finance Institute, 2019. Experiência Profissional, consultor Legislativo do Senado Federal desde 2004, período em que exerci outras funções dentro 
do serviço público federal: Membro do Conselho Diretor e Vice-Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 2013 a 2017, Conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, 2017, 
Diretor do Departamento de Indústria, Ciência e Tecnologia do Ministério das Comunicações, 2005 a 2009, Membro do Conselho Consultivo da Anatel, representando o Poder Executivo, 2007. Atualmente responde 
pela Diretoria do Departamento do FGTS, órgão ligado à Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia. No período de 1995 a 2004, atuou no setor privado como engenheiro, executivo e consultor nas, 
seguintes empresas: Siemens: engenheiro projetista, 1995 a 1997, diretor regional em Brasília, 1997 a 2000, 	Nortel Networks: gerente de marketing e desenvolvimento de negócios, 2000 a 2002, Brasil Telecom: 
consultor para desenvolvimento de novos serviços, 2003 a 2004.
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Leonardo Peixoto Estevão  -  004.626.606-21

Amir George Francis Matta  -  075.144.248-81

AMIR GEORGE FRANCIS MATTA, brasileiro, casado, Graduado em Administração de Empresa, com habilitação em Comercio Exterior, Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, conclusão em 1991,

Experiência Profissional - 1984-1987 - Banco Itaú S/A, cargo escriturário na área de cobrança - 1988-2006 - J.L.Automóveis Ltda - Gerente - campra e venda, troca e financiamento de automóveis novos e semi-
novos.

2007-2011 - Trader da Bolsa de Valores - compra e venda de ações, utilizando análise gráfica e fundamentalista. - Qualificações e Atividades Profissionais - Curso de Análise Técnica do Banco Santander(2007).

Estudioso da empresa Telebrás. desde 2007, antes de sua reativação.

Antônio Carlos da Silva Estevão  -  073.282.066-91

ANTONIO CARLOS DA SILVA ESTEVÃO - 



FORMAÇÃO ACADÊMICA:



Graduado em Administração – Faculdade de Ciências Contábeis e Adm. Machado Sobrinho (1977) – Juiz de Fora – MG.



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:



Sócio-Gerente Invest-Bem Ltda – Incentivos Fiscais - (1970 a 1974);



Gerente de Vendas Tora Reflorestamento S.A. - Juiz de Fora – MG. -(1977 a 1978);



Gerente autônomo de investimentos Banco Bozano Simonsen S.A. Juiz de Fora – MG - (1979 a 1982);



Sócio-Gerente AC Assessoria e Adm. Ltda - Juiz de Fora – MG – (1983 a 1999);



Conselheiro Fiscal Kordsa do Brasil Camaçari – BA;



Conselheiro Fiscal Amazônia Celular S.A. Belém – PA.

Marcelo Senna Valle Pioto  -  743.337.716-68

MARCELO SENNA VALLE PIOTO; Analista Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda; Coordenador-Geral de Análise Econômico-Fiscal de Projetos de Investimentos 
da Secretaria do Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda; FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento - IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; 
Especialização/ MBA em Administração de Negócios - IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais; Pós-Graduação em Direito da Regulação - IDP – Instituto Brasiliense de Direito Público; Graduado em 
Engenharia Mecânica - UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais;
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Tarcísio Bastos Cunha  -  720.111.735-15

Bárbara Verônica Dias Mágero  -  482.971.601-06

BÁRBARA VERÔNICA DIAS MÁGERO - Analista Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda; Coordenadora da Coordenação-Geral de Contabilidade – CCONT/STN 
da Secretaria do Tesouro Nacional – Ministério da Fazenda. FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO Superior Graduação em Ciências Contábeis – Faculdade União Pioneira de Integração Social – Brasília-DF, Pós-
Graduação, Pós-Graduação em Ciências Contábeis- Lato Sensu – Fundação Getúlio Vargas – Brasília/DF. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, Atualmente (2010- ) - Coordenadora de Contabilidade da Secretaria do 
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. 2008-2010 – Gerente de Análise Contábil – Coordenação-Geral de Contabilidade da STN/Ministério da Fazenda. 1995-2005 – Gerente de Normas e Procedimentos 
Contábeis – Coordenação-Geral de Contabilidade da STN/MF; 1989-1995 – Especialista em Educação – Secretaria de Educação do Distrito Federal; A partir de 2014 - Membro do Foro de Contadores da América 
Latina – FOCAL. Atualmente (desde 2015) - Conselheira Fiscal Titular junto à empresa Indústrias Nucleares do Brasil S.A. Atividades desenvolvidas: Membro da equipe técnica de elaboração do Manual SIAFI da 
Secretaria do Tesouro Nacional. Membro suplente da equipe técnica de elaboração dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, concernente a Demonstrações Contábeis e Consórcio, pelo Conselho Federal de 
Contabilidade; Gestão do Plano de Contas e Tabelas de Apoio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Brasil. CURSOS E PALESTRAS, Palestrante no 1º Seminário Internacional 
de Contabilidade Pública, no painel sobre “A Experiência Internacional de Implantação do Sistema Integrado”. Instrutora no Curso de Pós-Graduação em Contabilidade Pública – Fundação Getúlio Vargas. 
Participação no Curso de Orçamento, Contabilidade e Controle, pelo Instituto de Estudios Fiscales, em Madri – Espanha. Palestrante no Encontro de Contadores da América Latina em Washington/DC- USA. 
Palestrante do I Focal – Encuentro del Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina en Santiago – Chile (2014). Palestrante do II Focal – Encuentro del Foro de Contadores Gubernamentales de América 
Latina em Cartagena – Colômbia (2015). Curso de Extensão em Análise de Empresas Estatais – Módulo II (2014). Curso de Extensão em Análise de Empresas Estatais – Módulo III (2016).

Cristina Vidigal Cabral de Miranda  -  045.185.176-52

CRISTINA VIDIGAL CABRAL DE MIRANDA, CPF	 045.185.176-52, 2007 – 2012, Doutorado em Engenharia Elétrica, Área de concentração: Métodos de Apoio à Decisão – Modelos Estatísticos Lineares e Não 
Lineares, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, Título: Previsão de carga elétrica. Extensão do Holt-Winters com dois ciclos para inclusão de variáveis climáticas em 
diferentes frequências, Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Castro Souza, Bolsista do CNPq e da FAPERJ (Bolsa “Aluno Nota 10”), 2005 - 2006 	Mestrado em Engenharia Elétrica Área de concentração: Métodos de Apoio 
à Decisão – Modelos Estatísticos Lineares e Não Lineares, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, Título: Previsão de dados de alta frequência para carga elétrica 
usando Holt-Winters com dois ciclos, Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Castro Souza, Bolsista da CAPES e da FAPERJ (Bolsa “Aluno Nota 10”), 2003 - 2003 	Especialização em Métodos statísticos Computacionais, 
Título: Modelos de previsão para a variável carga elétrica, Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Juiz de Fora, MG, Brasil, Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Castro Souza, 2000 - 2003 Graduação em Ciências 
Econômicas, Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Juiz de Fora, MG, Brasil, Título: Impactos da marcação a mercado sobre os investidores: o caso dos fundos DI, Orientador: Prof. Dr. Cid Botelho de Oliva 
Júnior, 2000 - 2004 Graduação em Tecnologia em Processamento de Dados, Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, CES/JF, Juiz de Fora, MG, Brasil, Título: Sistema de clínica veterinária,Orientador: Prof. 
José Fonseca Marangon, Servidora efetiva no cargo de economista do Ministério das Comunicações (MC) desde maio de 2010.

LEONARDO PEIXOTO ESTEVÃO - Formação Acadêmica:* MBA de Gestão de Negócios - IBMEC



* Pós Graduado em Gestão de Finanças Corporativas pela Estácio de Sá em Juiz de Fora - MG.



* Bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Machado Sobrinho - Juiz de Fora - MG. Conclusão em 2000.Experiências Profissionais: Consultor de 
Investimentos



do Banco Itaú / Uniclass Desde 02/2012 até a presente data. - Agente de Investimento contratado pela XP Investimentos Desde 09/2010 até 12/2011 - Agente de Investimento contratado pela Gradual CCTVM S.A



Desde 10/2007 até 09/2010.- Gerente de Captação de Clientes contratado pela Agora Sênior Corretora de Valores S.A Desde 05/2004 até 09/2007. - Agente de Investimento contratado pela Égide C.T.V.M Ltda. 
Desde



1998 até a 04/2004. Atividades Complementares: Certificação CPA-20 - ANBIMA - 10/2010; Treinamento: Gestão da Venda - Gradual Corretora - 08/2010; Desvendando a Análise Técnica; Gradual Home Broker



CCTVM S/A - 03/2008; Didática do Ensino Superior. 



Faculdade Estácio de Sá - 2002



* Mercado de Capitais: Produtos e Riscos. 



FGV 2001

PÁGINA: 181 de 281

Formulário de Referência - 2019 - TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS Versão : 3



Alexandre Peixoto Estevão  -  684.348.206-68

ALEXANDRE PEIXOTO ESTEVÃO - Data de nascimento: 22 /10/1969, casado, Tecnologia em Informática Empresarial pela Universidade Presidente Antonio Carlos – UNIPAC. Email - 
peixoto.alexandre@yahoo.com.br. Experiências: XP Investimentos Corretora de Cambio Títulos e Valores Mobiliários – Agente Autônomo de Investimentos – Dezembro 2010 a Janeiro 2014. Gradual Corretora de 
Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda - Agente Autônomo de Investimentos – setembro 2007 a dezembro 2010. Ágora Sênior Corretora de Títulos e Valores obiliários S/A – Gerente de Captação de Clientes – 
junho/2005 a setembro/2007. Ágora Sênior Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A – Agente Autônomo de Investimentos abril/2004 a junho/2005 . Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda – 
Agente utônomo de Investimentos – maio/1998 a abril/2004. Responsável pela Filial em Juiz de Fora, durante todo o período de trabalho na Égide e também na Ágora Corretora. Até janeiro do corrente, respondia 
pelo escritório de representação da XP Corretora em Juiz de Fora. Atualmente atuo com vendas (desde 2014), tendo como principal canal a internet (comércio eletrônico), com mais de 6.000 produtos próprios 
anunciados, e ótima reputação no segmento que atuo. Atividades Desenvolvidas: Gerenciamento do escritório, visitas e captação de clientes pessoa física e jurídica, abertura de contas, atendimento aos 
investidores, gerenciamento de riscos, venda de produtos e serviços, distribuição e negociação de ativos financeiros (Bovespa e BM&F, Derivativos, Títulos Públicos, Fundos de Investimentos, aplicações em renda 
fixa de várias instituições financeiras), dentre outras. Conhecimentos em Informática: Possuo bom conhecimento de informática (pacote windows, office e algumas linguagens de programação). Idiomas Inglês – 
Básico. Cursos e informações Complementares: Matemática financeira, Oratória, Marketing, Operador Sistema Eletrônico Bovespa, Informática. Juiz de Fora – MG, 22/12/2017.

TARCÍSIO BASTOS CUNHA - Formação acadêmica - Pós-graduação/Especialização: Marketing e Gestão de Turismo, curso de especialização, ago/2002 a nov/2003, pelo Centro de Excelência em Turismo da 
Universidade de Brasília; Mídia e Política, curso de extensão, realizado pela Universidade de Brasília, mar/2005 a jul/2005; e Análise Política e Relações Institucionais, curso de especialização, pela Universidade de 
Brasília, concluído em nov/2010. Graduação: Publicidade e Propaganda, de jan/1995 a jun/1999, pela Universidade Tiradentes, Aracaju/SE. Experiência profissional: Funcionário do Banco do Brasil desde jan/1984. 
Em Licença-interesse do Banco, em mar/2000, atuou nas seguintes atividades: Agência Conceito Comunicação Integrada, em Sergipe, assumiu a Gerência de Clientes PJ da Empresa e desempenhando atividades 
de atendimento e planejamento, de mar/2000 a nov/2000; Make Marketing, empresa de marketing esportivo de Brasília, na função de Gerente de Projeto, de nov/2000 a jul/2002; CEMUSA-Corporation Europea de 
Mobiliário Urbano, empresa espanhola de mídia exterior que implantou no Brasil o conceito de Mobiliário Urbano, foi Gerente Comercial para o mercado de Brasília de jul/2002 a abr/2003. Retorna ao BB em 
mai/2003 e é Cedido à Presidência da República, como Assessor integra equipe da Subchefia de Assuntos Federativos-SAF. Deslocado, em nov/2008 da SAF para o Gabinete do Ministro da Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da República, com a função de Assessor Especial no Gabinete do Ministro José Múcio Monteiro. Retorna ao BB em set/2009 Em fev/2012 assume Gerência Executiva de Cultura, Marca 
e Endomarkeitng da Diretoria de Marketing e Comunicação do Banco e em out/2012, é deslocado para São Paulo na Gerência de Atendimento e Apoio ao Consumidor da Diretoria Clientes, onde coordena processo 
de reestruturação do SAC-Serviço de Atendimento aos Clientes do BB. Retorna, em dez/2013, pro Governo Federal, como Chefe-de-Gabinete da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Integra 
equipe do Ministro Gilberto Kassab no MCTIC, como Assessor Especial do Ministro, assumindo em nov/2016, a Diretoria de Gestão de Entidades Vinculadas-DGV, do MCTIC.

Tipo de Condenação Descrição da Condenação

Márcio Barreira Campello  -  078.382.597-89

Lauro Arcângelo Zanol  -  198.625.390-20

N/A N/A

Maximiliano Salvadori Martinhão  -  158.543.988-69

N/A N/A

Péricles Augustus Barbosa Póvoa  -  910.574.501-20

N/A N/A

Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes  -  808.763.905-72

N/A N/A

Rodrigo Martins Prates  -  500.205.287-87

N/A N/A

Emilio Carlos Acocella  -  934.370.138-15

N/A N/A

Antônio José Mendonça de Toledo Lobato  -  016.208.178-29

N/A N/A

Hélcio Vieira Júnior  -  123.431.948-90

N/A N/A
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Alexandre Peixoto Estevão  -  684.348.206-68

N/A N/A

Tarcísio Bastos Cunha  -  720.111.735-15

N/A N/A

Bárbara Verônica Dias Mágero  -  482.971.601-06

N/A N/A

Cristina Vidigal Cabral de Miranda  -  045.185.176-52

N/A N/A

Leonardo Peixoto Estevão  -  004.626.606-21

N/A N/A

Amir George Francis Matta  -  075.144.248-81

N/A N/A

Antônio Carlos da Silva Estevão  -  073.282.066-91

N/A N/A

Marcelo Senna Valle Pioto  -  743.337.716-68

N/A N/A

Johnny Ferreira dos Santos  -  363.426.451-91

N/A N/A

Julio Francisco Semeghini Neto  -  029.505.358-52

N/A N/A

Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior  -  499.061.197-72

N/A N/A

Hélio Marcos Machado Graciosa  -  239.045.427-53

N/A N/A

Igor Vilas Boas de Freitas  -  081.286.988-50

N/A Nada consta

N/A N/A
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783.668.791-00 Contadora 28/06/2018 2 100.00%

Lourivana Rodrigues de Lima Comitê de Auditoria Membro do Comitê (Efetivo) 06/05/1976 28/06/2018 2 anos

416.492.571-04 Auditor 28/06/2018 2 100.00%

Miguel da Silva Neubern Júnior Comitê de Auditoria Presidente do Comitê 26/06/1967 28/06/2018 2 anos

André Luis Amaral de Oliveira Comitê de Auditoria Membro do Comitê (Efetivo) 25/09/1976 28/06/2018 2 anos

004.199.716-61 Contador 28/06/2018 2 100.00%

12.7/8 - Composição dos comitês

Nome Tipo comitê Tipo de Auditoria Cargo ocupado Data de 
nascimento

Data posse Prazo mandato

Outros cargos/funções exercidas no emissor

CPF Descrição outros comitês Profissão Descrição outros cargos 
ocupados

Data eleição Número de 
Mandatos 
Consecutivos

Percentual de 
participação nas 
reuniões

Miguel da Silva Neubern Júnior  -  416.492.571-04

Lourivana Rodrigues de Lima  -  783.668.791-00

André Luis Amaral de Oliveira  -  004.199.716-61

Experiência profissional / Critérios de Independência

Tipo de Condenação Descrição da Condenação

Miguel da Silva Neubern Júnior  -  416.492.571-04

N/A

Lourivana Rodrigues de Lima  -  783.668.791-00

N/A

André Luis Amaral de Oliveira  -  004.199.716-61

N/A
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Não existem realações conjugais, uniões estáveis ou parentescos até segundo grau relacionadas à administração do 
emissor.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a 
administradores do emissor, controladas e controladores
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Pessoa Relacionada

Conselheira Fiscal Suplente

Auditor Federal de Finanças e Controle

UNIÃO FDERAL 00.394.460/0001-41

Observação

Bárbara Verônica Dias Mágero 482.971.601-06 Subordinação Controlador Direto

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

UNIÃO FDERAL 00.394.460/0001-41

Conselheiro Fiscal Titular e Presidente do Conselho Fiscal

Conselheiro Fiscal Titular e Presidente do Conselho Fiscal

Coordenadora de Governança das Entidades Vinculadas do MCTIC

Administrador do Emissor

Marcelo Senna Valle Pioto 743.337.716-68 Subordinação Controlador Direto

Conselheira Fiscal Suplente

Pessoa Relacionada

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 00.394.437/0003-19

Cristina Vidigal Cabral de Miranda 045.185.176-52 Subordinação Controlador Direto

Observação

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Conselheiro de Administração

Julio Francisco Semeghini Neto 029.505.358-52 Subordinação Controlador Direto

Observação

Conselheiro de Administração

Assessor Especial da Casa Civil da Presidência da República

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 00.489.828/0003-17

Pessoa Relacionada

Renato Rodrigues Vieira 007.535.324-50 Subordinação Controlador Direto

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 00.394.437/0003-19

Pessoa Relacionada

Observação

Secretário de Política de Informática

Conselheiro de Administração e Presidente da Telebras até a data de 16/04/2018, em 17/04/2018 foi eleito Presidente do Conselho de Administração.

Pessoa Relacionada

Maximiliano Salvadori Martinhão 158.543.988-69 Controle Controlada Direta

Observação

Secretário de Telecomunicações

Administrador do Emissor

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 00.394.437/0003-19

Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes 808.763.905-72 Subordinação Controlador Direto

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Conselheiro de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária - AGO/2019, de 16/04/2019

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Administrador do Emissor

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 00.489.828/0003-17

Renato Rodrigues Vieira 007.535.324-50 Subordinação Controlador Direto

Conselheiro de Administração

Pessoa Relacionada

Assessor Especial da Casa Civil da Presidência da República

Observação

Exercício Social 31/12/2016

Observação

Diretor de Gestão Estratégica

Administrador do Emissor

Observação

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 00.394.437/0003-19

Secretário Executivo

Pessoa Relacionada

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 00.394.437/0003-19

Conselheiro Fiscal

Johnny Ferreira dos Santos 363.426.451-91 Subordinação Controlador Direto

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou 

reembolso de despesas suportadas pelos administradores 

 

 
Nada a acrescentar 
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12 - Outras informações relevantes 

 
 

Não há outras informações relevantes para este item. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não 
estatutária 

 
A política e prática de remuneração do Conselho de Administração, dos 

Dirigentes, do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da TELEBRAS é definida pelo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que, por meio da Secretaria 

de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, em cumprimento ao 

disposto na alínea “i”, do inciso VI, do art. 98, do Anexo I do Decreto nº 9.745 de 

2019. 
 
a) Objetivos da política ou prática de remuneração: 
 
A prática de remuneração está de acordo com o determinado pela legislação acima 

mencionada. A Telebras elabora proposta que é remetida ao Ministério Supervisor 

para apreciação e encaminhamento à SEST, com vistas a subsidiar a decisão do 

acionista majoritário por ocasião da realização da Assembleia Geral de Acionistas. 
 
Conselho de Administração e Conselho Fiscal 

Diretoria Estatutária e Não Estatutária 

 
b) Composição da remuneração: 
 

a) Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada 
um deles 

 
Honorários:  retribuição mensal; 

Gratificação Natalina: honorário concedido 1 (uma) vez ao ano aos 
dirigentes; 

Adicional de Férias: parcela correspondente a 1/3 do honorário a ser concedido 
aos dirigentes por ocasião de férias ou no mês de março ainda que o dirigente não 
usufrua do benefício no período aquisitivo evitando a manutenção de saldo para o 
exercício seguinte; 
Remuneração Compensatória (Quarentena): valor correspondente a 6 (seis) 
retribuições mensais de honorário de dirigente, conforme previsto no art. 6º inciso 
II da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. 
Ajuda de Custo: é a importância para indenizar despesas de viagem, mudança e 
outros gastos não previstos nos itens 4.04 e 4.05 da Diretriz nº 243, por ocasião do 
deslocamento para a localidade onde prestará serviços e quando do retorno à 
localidade de origem. 
Despesas de Transportes: são aquelas relativas ao fornecimento de passagens aéreas, 
rodoviárias ou ferroviárias, bem como fretes e carretos para remoção de bagagens, móveis 
e utensílios e até 2 (dois) veículos, por ocasião do deslocamento para a localidade onde 
prestará serviços e quando do retorno à localidade de origem, abrangendo as pessoas da 
família; 
Auxílio Alimentação: parcela indenizatória e de natureza não salarial, o vale- 
alimentação/refeição é utilizado para ressarcimento de despesas com aquisição de refeições 
e alimentos; 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

Auxílio Moradia: parcela indenizatória concedida em conformidade com o Decreto nº 
3.255, de 19.11.1999; 
Seguro de Vida em Grupo: parcela destinada a reembolso parcial ou total do valor do 
prêmio de seguro de vida; 
Plano de Saúde: parcela destinada a reembolso parcial ou total de despesas para o 
tratamento de saúde; 
Previdência Complementar: parcela fixa mensal destinada a reembolso parcial ou total, de 
contribuição de Dirigente a plano de previdência privada; 
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço): importância creditada na conta vinculada 
do dirigente. O benefício do FGTS é obrigatoriamente estendido aos dirigentes, conforme 
Decreto no 99.684, de 8.11.1990; 
INSS - Patronal: valor calculado sobre os honorários dos dirigentes e conselheiros, 
gratificação natalina. 
 

 
NOTA: Os honorários dos membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e 
Auditores Estatutários são fixados em 10% (dez por cento) da remuneração 
média mensal dos membros da Diretoria Executiva. A base de cálculo da 
remuneração média dos dirigentes inclui apenas os honorários e gratificação 
natalina. 
 

ii) Proporção de cada elemento na remuneração total 

 
 

ELEMENTO DA REMUNERAÇÃO 
 

% 

Honorários 55,65% 

Gratificação Natalina 4,19% 

Adicional de Férias 1,04% 

Remuneração Compensatória (Quarentena) 0,07% 

Indenização de Transferência (diretriz 243) 0,00% 

Auxílio Alimentação 1,24% 

Auxílio Moradia 1,69% 

Seguro de Vida em Grupo 0,00% 

Plano de Saúde 1,21% 

FGTS 4,51% 

INSS – Patronal (Diretoria) 10,55% 

Previdência Privada Diretoria 0,78% 

Honorários do Conselho de Administração 9,19% 

INSS Patronal do Conselho de Administração 1,05% 

Previdência Privada do Conselho de Administração 0,19% 

Honorários do Conselho Fiscal 7,77% 

INSS Patronal do Conselho Fiscal 0,87% 

 

 
iii) Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da 

remuneração 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 
A Telebras elaborou para o exercício 2018/2019 proposta de remuneração de 
Dirigentes e Conselheiros sem reajuste do valor praticado no exercício 
anterior, seguindo orientação da Secretaria de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais-SEST. A metodologia de cálculo também é definida pela 
SEST. 

 
iv) Razões que justificam a composição da remuneração 
 

O rol de rubricas que compõem a remuneração é definido pela Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais-SEST.  
 

c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 
determinação de cada elemento da remuneração 

 
Não se aplica, vez que não há na Telebras parcela de remuneração variável. O 
rol de rubricas e a metodologia de cálculo são definidos pela SEST. 
 

d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 
desempenho 

 
Não se aplica, vez que não há na Telebras parcela de remuneração variável. O 
rol de rubricas e a metodologia de cálculo são definidos pela SEST. 

 

e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da 
Companhia de curto, médio e longo prazo 

 
A remuneração dos Dirigentes e Conselheiros se alinha aos interesses da 
TELEBRAS na medida em que preserva lógica hierárquica na empresa e 
contribui para a atuação de Dirigentes e Conselheiros livre de conflito de 
interesses. 
 

f) existência de remuneração suportada por controladas, ou controladores 
diretos ou indiretos 

 
Não aplicável à TELEBRAS. 

 
g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de 

determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário da 
Companhia 

 

Não aplicável à TELEBRAS. 
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Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Observação

Nº total de membros 8,00 8,00 5,00 21,00

Salário ou pró-labore 0,00 1.946.212,59 0,00 1.946.212,59

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº de membros remunerados 8,00 8,00 5,00 21,00

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 413.233,98 975.360,30 304.129,17 3.638.936,04

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais

Benefícios direto e indireto 124.438,30 0,00

Salário ou pró-labore 1.768.129,11 226.269,28

Nº total de membros 4,00 5,00

Remuneração fixa anual

Nº de membros remunerados 0,00 0,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
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Descrição de outras 
remunerações variáveis

N/A

Outros 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

N/A

Outros 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

N/A

Outros 400.562,04 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00

Remuneração variável

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

N/A

Outros 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00

Nº de membros remunerados 0,00 0,00

Nº total de membros 8,00 5,00

Observação N/A

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00

Salário ou pró-labore 321.847,46 226.269,28

Remuneração fixa anual
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Participação em reuniões 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00

Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00

Observação

Cessação do cargo 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

N/A

Pós-emprego 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

N/A

Observação

Nº total de membros 5,00 5,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00

Nº de membros remunerados 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 226.269,28 226.269,28

Total da remuneração 0,00 226.269,28

Nº total de membros 8,00 0,00

Remuneração fixa anual

Nº de membros remunerados 8,00 0,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
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Outros 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00

Salário ou pró-labore 368.861,05 251.590,35

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

Outros 45.351,69 23.709,83

Cessação do cargo 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Remuneração Compesatória: 
795.993,80

Encargos:517.331,40

Outros 1.313.325,20 23.709,83

Participações em comitês 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00

Remuneração variável

Benefícios direto e indireto 415.591,15 0,00

Nº total de membros 4,00 0,00

Observação

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00

Salário ou pró-labore 1.715.514,03 251.590,35

Remuneração fixa anual

Nº de membros remunerados 4,00 0,00
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Participação de resultados 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00

Observação

Outros 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00

Observação

Nº total de membros 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

N/A

Pós-emprego 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00

Outros 23.709,83 23.709,83

Nº de membros remunerados 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 251.590,35 251.590,35

Total da remuneração 0,00 275.300,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

13.3 - Remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e prevista para o 
exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e 
do conselho fiscal: 

 
 Não há programa de remuneração variável ativo na Telebras. Portanto, não há 

pagamento de remuneração variável na empresa. 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de 
administração e diretoria estatutária 

 
Não há plano de remuneração baseado em ações na Telebras 
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária

13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da 
diretoria estatuária 
 

Não há plano de remuneração baseado em ações ou opções na Telebras. 
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de 
administração e pela diretoria estatuária 

 
Não há remuneração baseada em ações ou opções na Telebras. 
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em 
ações do conselho de administração e da diretoria estatuária 
 
 

Não há remuneração baseada em ações ou opções na Telebras. 
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 
13.5 a 13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções 

 
Não há opções exercidas e nem ações entregues. 
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, 
detidas por administradores e conselheiros fiscais - por órgão 

 

Listamos nos quadros seguintes as participações consolidadas dos membros do 
Conselho de Administração e Conselho Fiscal em valores mobiliários da Companhia, 
de acordo com o Art. 11 da Instrução CVM nº 358/2002.  Posição de dezembro de 
2018. 

 
a) Conselho de Administração 

 
Denominação da Companhia: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A - TELEBRÁS 
 

Grupo e 
Pessoas 
Ligadas 

(X) Conselho de 
Administração 

( )Diretoria 
(  ) Conselho      

Fiscal 
(  ) Órgãos Técnicos 

ou Consultivos 

SALDO INICIAL EM 30/11/2018 

Valor 
Mobiliário/ 
Derivativo 

Características 
dos Títulos  

Quantidade 

% de participação 

Mesma 
Espécie/ 

Classe 
Total 

Ações Ordinárias 100 0,00% 0,00% 

Ações Preferenciais 28.900 0,26% 0,05% 

 
Movimentações no Mês – discriminar cada operação de compra ou venda ocorrida no mês 
(dia, quantidade, preço e volume) 

Valor 
Mobiliário/ 
Derivativo 

Características 
dos Títulos  

Intermediário Operação Dia Quantidade Preço 
Volume 

(R$) 

NÃO HOUVE NEGOCIAÇÃO 

SALDO FINAL EM 31/12/2018 

Valor 
Mobiliário/ 
Derivativo 

Características 
dos Títulos  

Quantidade 

% de participação 

Mesma 
Espécie/ 

Classe 
Total 

Ações Ordinárias 100 0,00% 0,00% 

Ações Preferenciais 28.900 0,28% 0,06% 
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

 

b) Conselho Fiscal 
 

Denominação da Companhia: Telecomunicações Brasileiras S.A 

Grupo e 
Pessoas 
Ligadas 

(  ) Conselho de 
Administração 

(  )Diretoria 
(X) Conselho      

Fiscal 

(   ) Órgãos 
Técnicos ou 
Consultivos 

SALDO INICIAL EM 30/11/2018 

Valor 
Mobiliário/ 
Derivativo 

Características 
dos Títulos  

Quantidad
e 

% de participação 

Mesma 
Espécie/ 
Classe 

Total 

Ações Ordinárias 5 0,00% 0,00% 

Ações Preferenciais 120.605 1,17% 0,24% 

Movimentações no Mês – discriminar cada operação de compra ou venda 
ocorrida no mês (dia, quantidade, preço e volume) 

Valor 
Mobiliário/ 

Derivativo 

Características 
dos Títulos  

Intermediário Operação Dia Quantidade Preço Volume (R$) 

NÃO HOUVE NEGOCIAÇÃO 

SALDO FINAL EM 31/12/2018 

Valor 
Mobiliário/ 
Derivativo 

Características 
dos Títulos  

Quantidad
e 

% de participação 

Mesma 
Espécie/ 
Classe 

Total 

Ações Ordinárias 5 0,00% 0,00% 

Ações Preferenciais 120.605 1,17% 0,24% 
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do 
conselho de administração e aos diretores estatutários 

 

Não há plano de previdência para diretores e membros do conselho de 
administração. 

A Telebras reembolsa mensalmente, contra apresentação de comprovante de 
pagamento, no valor de plano de previdência contratada pelo interessado, até o 
limite aprovado em Assembleia Geral Ordinária (AGO). 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

636.391,09 240.124,99 532.020,72 46.165,34 33.802,21 46.938,84 57.324,13 44.230,84 46.938,84

Valor da maior 
remuneração(Reais)

666.262,45 476.300,43 559.945,86 60.176,72 44.230,85 46.938,84 57.324,13 44.531,73 46.938,84

Valor médio da 
remuneração(Reais)

615.067,98 367.737,55 545.983,29 51.654,25 42.937,01 46.938,84 60.825,83 44.411,37 46.938,84

Observação

Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal

Valores anuais

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Nº de membros 
remunerados

4,75 4,00 4,00 8,00 8,00 8,00 5,00 5,00 5,00

Nº de membros 4,75 4,00 4,00 8,00 8,00 8,00 5,00 5,00 5,00

31/12/2018 No cálculo das remunerações no item 13.11 foram contabilizadas as rubricas de honorário, gratificação natalina, adicional de férias, indenização de transferência, auxílio alimentação, auxílio 
moradia, seguro de vida, plano de saúde e previdência complementar. 

Em março de 2018 foram pagos valores referentes a 2017 de Gratificação Natalina em função do Acórdão 374/2018 que estavam suspensas desde outubro de 2016 em função de decisão 
anterior daquele Tribunal.

Diretoria Estatutária

31/12/2016 No cálculo das remunerações não no item 13.11 foram contabilizadas as rubricas de honorário, gratificação natalina, adicional de férias, indenização de transferência, auxílio alimentação, 
auxílio moradia, seguro de vida, plano de saúde e previdência complementar. No campo Valor médio da remuneração também foi mantida a metodologia de cálculo dos anos anteriores.

Conselho de Administração

31/12/2018 No cálculo das remunerações no item 13.11 foram contabilizadas as rubricas de honorário, gratificação natalina, adicional de férias, indenização de transferência, auxílio alimentação, auxílio 
moradia, seguro de vida, plano de saúde e previdência complementar. 

Em março de 2018 foram pagos valores referentes a 2017 de Gratificação Natalina em função do Acórdão 374/2018 que estavam suspensas desde outubro de 2016 em função de decisão 
anterior daquele Tribunal.

31/12/2018 No cálculo das remunerações no item 13.11 foram contabilizadas as rubricas de honorário, gratificação natalina, adicional de férias, indenização de transferência, auxílio alimentação, auxílio 
moradia, seguro de vida, plano de saúde e previdência complementar. 

Em março de 2018 foram pagos valores referentes a 2017 de Gratificação Natalina em função do Acórdão 374/2018 que estavam suspensas desde outubro de 2016 em função de decisão 
anterior daquele Tribunal.

Conselho Fiscal

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

 

13.12 Mecanismos de remuneração ou indenização para os 
administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria 

 
 

Não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que 
estruturam mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em 
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria. 
 
Conforme mencionado no item 13.1, o administrador pode pleitear remuneração 
compensatória em conformidade com o previsto no art. 6º inciso II da Lei nº 12.813, 
de 16 de maio de 2013, que, se aprovado pela Comissão de Ética Pública da 
Presidência da República, é equivalente a 6 honorários mensais. 
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

 

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e 

membros do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos 

controladores 
 
 
 

 
2018 2017 2016 

Conselho de Administração 62,50% 62,50% 62,50% 

    
Diretoria 100% 100% 100% 

    
Conselho Fiscal 60,00% 60,00% 60,00% 

    
Comitê de Auditoria 0% 0% 0% 
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

 
 

Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração, da 
Diretoria e do Conselho Fiscal por qualquer razão que não a função que ocupam. 

 

PÁGINA: 211 de 281

Formulário de Referência - 2019 - TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS Versão : 3



13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida 
no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle 
comum e de controladas do emissor 

 
Não há valores reconhecidos no resultado dos três últimos exercícios sociais de 
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sobre controle comum e de 
controladas da Companhia, como remuneração de membros do conselho de 
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal da Companhia. 
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13.16 - Outras informações relevantes

 

13.16 - Outras informações relevantes 

 
 
 

Nada a acrescentar. 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

 

14.1  Descrição dos recursos humanos 

a.  número de empregados (total, por grupos com base na atividade 
desempenhada e por localização geográfica): 

 

 
 

b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade 
desempenhada e por localização geográfica); 
 
A tabela a seguir evidencia a composição do número de terceirizados da 
companhia 
 

N° do Contrato 

Quantidade de 

Funcionários 

alocados  

Data de Inicio 

230/2015 04 04/12/2015 

035/2018 07 01/09/2018 

140/2016 02 09/09/2016 

01/2018 10 15/01/2018 

106/2017 01 07/11/2017 

145/2016 01 06/10/2016 

09/2018 01 12/04/2018 

053/2017 01 10/04/2017 

020/2018 01 04/06/2018 

025/2018 01 12/07/2018 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

 
 

c. índice de rotatividade: 
 

 

 

Em 2018 foram registrados 43 ingressos e 23 egressos na empresa, conforme 

segue: 

 

 
             27 cargos efetivos; 

             15 sem vínculo com a Administração (livre provimento); e 

               1 cedido de outro órgão da administração pública para a 

TELEBRAS. 

 

               11 cargos efetivos; 

               12 sem vínculo com a Administração (livre provimento). 

 

Posição em: Rotatividade

2015 11,90%

2016 22,60%

2017 11,56%

2018 8,40%

Ingressos 

Egressos 
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números 

divulgados no item 14.1 acima: 

 

A TELEBRAS encerrou o exercício de 2018 com um quadro de pessoal integrado por 

436 (quatrocentos e trinta e seis) empregados sendo: 373 (trezentos e setenta e três) 

lotados diretamente nas unidades técnicas e administrativas da Empresa. Soma-se, 

ainda, 6 (seis) servidores/empregados de outros órgãos e esferas cedidos para a 

TELEBRAS. O quantitativo de empregados da TELEBRAS requisitados/cedidos para 

outros órgãos da Administração Pública está assim distribuído: 44 (quarenta e quatro) 

requisitados pela Anatel e 13 (quatorze) cedidos a outros órgãos. 

 

 

QUANTITATIVO DE PESSOAL EM 31/12/2018 
Empregados em efetivo exercício na TELEBRAS 299 
Livre Provimento - Contratados Ad Nutum 74 
Servidores/empregados requisitados/cedidos para a TELEBRAS 6 

SUB-TOTAL 379 
Empregados da TELEBRAS cedidos à Anatel 44 
Empregados da TELEBRAS cedidos para outros Órgãos 13 

TOTAL ERAL 436 
Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas 

 

O quadro de Pessoal da TELEBRAS, em 2018, apresentou um acréscimo de 4,80% em 
relação ao exercício de 2017, considerando o quadro total de empregados, e 
excluindo-se os cedidos. Houve contratação de 27 (vinte e sete) Especialistas em 
Gestão de Telecomunicações - EGT, aprovados no concurso público de 2015, 
homologado em 16/02/2016. 
 
Houve, ainda, o ingresso de 07 (sete) empregados de livre provimento (Ad Nutum) e 

01 (um) empregado cedido de outro órgão da Administração Pública para a 

TELEBRAS. 

A Portaria nº 14, de 28 de junho de 2017, do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e  

Gestão autorizou o quantitativo de 430 (quatrocentos e trinta) vagas para a 

composição do Quadro de Pessoal da TELEBRAS, além de 60 vagas para o quadro em 

extinção de empregados requisitados/cedidos para outros órgãos (Anatel e outros), 

totalizando 490 empregados. 

Ressalta-se que a TELEBRAS conta com um quadro de pessoal jovem, sendo 45% na 

faixa etária entre 24 e 36 anos. 

 

PÁGINA: 216 de 281

Formulário de Referência - 2019 - TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS Versão : 3



14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

Distribuição de empregados por unidade 

 

 

O quadro de Pessoal está dividido entre as diversas unidades organizacionais da 

empresa. A Diretoria Técnico-Operacional concentra o maior quantitativo de pessoas, 

seguida da Diretoria Administrativo-Financeira, Diretoria Comercial, Presidência e 

Diretoria de Governança, conforme segue: 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, 
informando:   
 

a. política de salários e remuneração variável: A Telebras não adota política de 
remuneração Variável. Quanto a política de salários, a Telebras aprovou, em 
2012, o Plano de Carreira e Remuneração – PCR, que tem por objetivos, entre 
outros, delimitar atribuições, deveres, responsabilidades e competências 
inerentes a cada cargo; e estabelecer uma política de remuneração alinhada aos 
objetivos estratégicos da organização, com regras que proporcionem decisões 
coerentes e fundamentadas. A tabela salarial é atualizada monetariamente pelos 
índices concedidos nos Acordos Coletivos de Trabalho supervenientes ao PCR. 

 
b. política de benefícios; A Companhia tem uma política de benefícios que visa 

oferecer aos seus empregados programas de auxílio alimentação, plano de 
saúde, complementação de auxílio doença, auxílio medicamentos, indenização 
creche, vale transporte e plano de seguridade social. Os custos desses benefícios 
são compartilhados pelos empregados e pela Companhia. 

 
c. características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados 

não-administradores, identificando: 
 

i. grupos de beneficiários;  
ii. condições para exercício;   
iii. preços de exercício;  
iv. prazos de exercício;  
v. quantidade de ações comprometidas pelo plano. 

 
A Telebras não adota planos de remuneração baseados em ações dos empregados 
não-administradores. 
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14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindicatos, indicando se houve 

paralisações e greves nos 3 últimos exercícios sociais. 

 

A negociação coletiva para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho-ACT 

2018/2019 (vigência de 1º/11/2018 a 31/10/2019) encontra-se em fase de discussões 

entre a comissão de negociação designada pela TELEBRAS e o Sindicato de classe. 

 

Enquanto ocorrem as negociações, a Telebras prorrogou as cláusulas da Sentença 

Normativa resultante do Dissídio Coletivo 2016/2017, até 30/06/2019. 
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14.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes. 
 
O processo de Avaliação de Desempenho por Competências e Resultados, realizado 
em 2018, teve como objetivo diagnosticar o desempenho do colaborador no período 
de maio a outubro de 2018 e promover o seu desenvolvimento na carreira. 

 
No ano de 2018 foram concedidas promoções horizontais por antiguidade e por 
mérito. 

 
Participaram da Avaliação 378 empregados, sendo 307 elegíveis. Ao final, 9 
empregados foram contemplados com progressão horizontal por antiguidade e 91 por 
mérito. Dentre os empregados eleitos à promoção horizontal por mérito, 75 foram 
contemplados com 2 níveis salariais e os demais com 1 nível salarial. 

 

Formação e Treinamento 
 
No exercício de 2018 foram realizados 25 (vinte cinco) eventos, dos quais participaram 
253 (duzentos e cinquenta e três) empregados das diversas áreas da empresa. 

  
Foram realizadas aproximadamente 4.367 (quatro mil trezentos e sessenta e sete) 
horas de capacitação. O indicador de capacitação de 2018 resultou em 11,69 
horas/ano de capacitação por empregado, contabilizadas as horas de capacitação de 
Janeiro a Dezembro em relação à média de empregados do ano. 

  

O gráfico a seguir apresenta o indicador de horas médias mensais por empregado: 
 

 
 

O Plano de Capacitação para o ano de 2018 contemplou entre outros os programas: 
Programa Geral de Capacitação e Desenvolvimento; e Programa de Capacitação em 
Idiomas. 
 
No Programa Geral de Capacitação foram promovidos cursos e eventos com o objetivo 
de atender à legislação, além de capacitações específicas atinentes a cada Unidade 
Organizacional. Neste programa a TELEBRAS investiu R$ 68.112,38 (sessenta e oito mil,  
 
 

PÁGINA: 220 de 281

Formulário de Referência - 2019 - TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS Versão : 3



14.5 - Outras informações relevantes

cento e doze reais e trinta e oito centavos), já que 52% dos treinamentos realizados 
foram gratuitos ou faziam parte de contratos celebrados pela empresa. 
 
No Programa de Capacitação em Idiomas foram contemplados ao longo do ano 5 
(cinco) empregados, totalizando um investimento de R$ 14.563,53 (quatorze mil 
quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos). 

 
Foram investidos em Capacitação e Desenvolvimento ao longo do ano de 2018 na 
TELEBRAS R$ 82.675,53 (Oitenta e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e 
cinquenta e três centavos) em cursos, seminários, palestras, conferências e workshops. 
 

Plano de participação nos lucros 
 
O tema é disciplinado por legislação pertinente. A TELEBRAS em virtude dos resultados 
financeiros apresentados nos últimos exercícios, inclusive, em 2018, ainda não 
implementou um plano de participação nos lucros. 
 
Medicina e Segurança do Trabalho 
 
Em cumprimento ao estabelecido nos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, e com objetivo de consolidar as iniciativas de proteção aos 
empregados, foi celebrado o contrato com empresa especializada na prestação de 
serviços de Medicina e Segurança do Trabalho. Entre as ações desenvolvidas ao longo 
do ano, destacam-se: Continuidade e implantação do Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional – PCMSO, na Sede e nos Escritórios Regionais; realização de 
exames periódicos com emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (empregados 
considerados aptos ou inaptos), englobando a avaliação clínica, exame físico, exame 
mental e exames complementares; Ações de Promoção à Saúde: palestras; realização 
da SIPAT (Semana Interna de Prevenção a Acidentes) e vacinação antigripal. 

 
O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) lida com as relações 
entre a saúde dos trabalhadores e suas atividades, objetivando não somente a 
prevenção das doenças e dos acidentes de trabalho, mas também, atuando no 
controle dos riscos ambientais. O Programa está vinculado às normas reguladas pela 
Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, de modo a garantir que o 
trabalhador possa realizar o seu trabalho sem que a sua saúde esteja em risco e a sua 
qualidade de vida não seja prejudicada. A TELEBRAS atua de modo a manter um 
ambiente de trabalho saudável, cumprindo a legislação vigente. Nesse sentido, foram 
realizadas palestras preventivas, em conjunto com a Gerência de Planejamento e 
Marketing e a CIPA. Ademais, 221 empregados foram vacinados contra a gripe e 227 
realizaram os exames periódicos obrigatórios. 
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33.749.086/0001-09 Não Não 11/01/2018

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

3.231.600 8,229% 0 0,000% 3.231.600 6,515%

Não

TOTAL 0 0,000%

00.394.460/0001-41 Não Sim 06/05/2019

UNIÃO FDERAL

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

35.130.466 89,452% 8.171.159 79,080% 43.301.625 87,292%

TOTAL 0 0,000%

088.539.878-55 Não Não 16/05/2019

Paulo Nobre

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

19.900 0,051% 210.910 2,041% 230.810 0,465%

TOTAL 0 0,000%

62.136.254/0001-99 Não Não 11/01/2018

Banco Cruzeiro do Sul

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

592.598 1,509% 542.630 5,252% 1.135.228 2,289%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

39.272.972 100,000% 10.332.711 100,000% 49.605.683 100,000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 31/12/2017

193 0,000% 0 0,000% 193 0,000%

TOTAL 0 0,000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

OUTROS

298.215 0,759% 1.408.012 13,627% 1.706.227 3,439%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

1 100,000 0 0,000 1 100,000

OUTROS

1 100,000 0 0,000 1 100,000

UNIÃO FDERAL 00.394.460/0001-41

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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Preferencial Classe A 2.161.552 100,000000%

Total 3.072.072 6,193%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade preferenciais (Unidades) 2.161.552 20,920%

Quantidade ordinárias (Unidades) 910.520 2,319%

Ações em Circulação

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

5.840

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

12/04/2018

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

1.727

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

66

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual 

o controlador seja parte 

 
 

Não há acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. 
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

 

 

Não aplicável. 
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15.7 - Principais operações societárias

15.7 - Principais operações societárias 
 
 

Não há informação relevante. 
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15.8 - Outras informações relevantes

15.8 - Outras informações relevantes 
 
 

Não há outras informações relevantes. 
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de 
transações com partes relacionadas 

 
A controladora final da Companhia é a União, que detém 89,45% das ações ordinárias da Companhia.  
  
As transações da Companhia com sua controladora e suas coligadas são realizadas a preços e condições 
definidos entre as partes, que levam em consideração as condições que poderiam ser praticadas no 
mercado com partes não relacionadas, quando aplicável.  
 
As transações com partes relacionadas envolvendo a União, suas empresas e entidades também são 
apresentadas. 
 
I. Pessoal chave da Administração 
 
A Companhia não possui transações de empréstimos ou outras transações com diretores/conselheiros 
ou familiares imediatos. 

As remunerações dos administradores, responsáveis pelo planejamento, direção e controle das 
atividades da Companhia, que incluem os membros do conselho de administração, conselho fiscal e 
diretores estatutários, estão apresentadas a seguir: 

 
Remunerações/Benefícios  31/12/2018 31/12/2017 

Remunerações 2.877 2.184 

Benefícios de Curto Prazo 852 455 

Total 3.729 2.639 

 
A Companhia concede benefícios pós-emprego aos dirigentes estatuários, mas não concede 
aos conselheiros. 
 
II. Transações com partes relacionadas 
  

Balanço Patrimonial 31/12/2018 
31/12/2017 

Reapresentado 

Ativo               108.272             1.504.077  

a) Contas a Receber de Serviços                  63.910                   40.862  

  Entidades Governamentais:                  45.890                   38.726  

Ministérios                  34.804                   29.538  

Demais Entidades (i)                  11.086                     9.188  

Petróleo Brasileiro S.A                       188                           76  

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás                            3                             6  

Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)                          93                        616  

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte                    2.709                     1.333  

Empresas de Tecnologia da Informação da Prev. Social - Dataprev                  15.027                        105  

b) Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa                (22.468)                (22.478) 

Ministérios e Demais Entidades (i)                (22.453)                (22.463) 

Petróleo Brasileiro S.A                        (15)                        (15) 

c) Cauções                     9.853                     6.624  

Ministérios e Demais Entidades (i)                    9.853                     6.624  

d) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                  -                         164  

EllaLink Spain                  -                         164  

e) Dividendos a Receber                  11.547                   11.547  

VISIONA                  11.547                   11.547  

Imobilizado                  45.430             1.467.522  

f) Capitalização Encargos de AFAC                   41.886                173.942  

União Federal                  41.886                173.942  
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Balanço Patrimonial 31/12/2018 
31/12/2017 

Reapresentado 

g) Capitalização Encargos de Empréstimos                    3.544                     9.475  

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP                    3.544                     9.475  

h) Adiantamento a Fornecedores                           -               1.284.105  

VISIONA                  -              1.284.105  

Passivo            2.131.700             1.582.254  

i) Fornecedores                    1.312                     1.175  

Centrais Elétrica de Rondônia S.A                          17                           10  

Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF                       478                        480  

Fundação Sistel de Seguridade Social                       811                        673  

Imprensa Nacional                            6                           12  

j) Empréstimos                255.937                251.478  

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP               255.937                251.478  

k) Recursos Capitalizáveis - AFAC            1.874.451             1.329.601  

União Federal            1.874.451             1.329.601  

 
 

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE 31/12/2018 
31/12/2017 

Reapresentado 

Despesas              (102.194)                (55.213) 

l) Compartilhamento de Instalações                (30.938)                (31.659) 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte                  (6.345)                  (6.445) 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF                  (5.741)                  (9.141) 

Eletrobras Furnas                  (7.686)                  (8.222) 

Petróleo Brasileiro S. A                (11.166)                  (7.851) 

m) Meios de conexão e Transmissão                (14.433)                (11.440) 

Amazonas Distribuidora de Energia S. A                        (27)                        (37) 

Centrais Elétrica de Rondônia S. A                        (63)                        (87) 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte                  (8.577)                  (8.667) 

Eletrosul Centrais Elétricas S. A                  (5.766)                  (2.649) 

n) Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa                        (18)                  22.434  

Ministérios                        (10)                  22.441  

Petróleo Brasileiro S. A                  -                          (15) 

Entidade Governamentais                          (8)                            8  

o) Despesas financeiras - AFAC                (56.805)                (34.548) 

União Federal                (52.965)                (34.548) 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP                  (3.840)                  -   

Receitas               197.024                   45.527  

p) Receitas de Serviços - SCM               113.619                   45.448  

  Entidades Governamentais:                  83.595                   34.458  

Ministérios                  32.812                   12.361  

Demais Entidades (i)                  50.783                   22.097  

Empresas de Tecnologia da Informação da Prev. Social - 
Dataprev 

                 18.536                        631  

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte                    8.708                     8.000  

Petróleo Brasileiro S. A                       283                           86  

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM                    1.477                        866  

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - 
Hemobrás 

                         29                             5  

Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)                       991                     1.402  

q) Alugueis e Locações                  83.405                           79  

  Entidades Governamentais:                  78.297                           78  

Ministérios                  78.274                           30  

Demais Entidades (i)                          23                           48  

Empresas de Tecnologia da Informação da Prev. Social -                    5.105                 -     
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Demonstração do Resultado do Exercício - DRE 31/12/2018 
31/12/2017 

Reapresentado 

Dataprev 

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – 
Hemobrás 

                           3                             1  

 (i) Demais Entidades Governamentais incluem: Universidades, Institutos Federais de Educação, Entidades Militares 
ligadas as Forças Armadas, Secretarias vinculadas à União Federal e outros. 

 
a) Representa os valores a receber pela prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (Internet) e 
pelos Alugueis e Locações de equipamentos a ministérios, entidades governamentais e empresas das 
quais a União seja o controlador. Os preços cobrados pelos serviços são equivalentes aos praticados no 
mercado; 
 
b) Trata-se de estimava de perdas com crédito de liquidação duvidosa sobre o contas a receber pelo 
fornecimento de Serviços de Comunicações e Multimídia (SCM) e Alugueis e Locações de Equipamentos. 
Do montante estimado, R$ 22.437 refere-se ao contrato nº 10/2013-MC, celebrado entre a Telebras 
Copa S.A (incorporada pela Telebras) e o Ministério das Comunicações (atual MCTIC), cujo objeto era a 
prestação de serviços de transmissão de dados dos provedores de serviços de TI e de Serviços de Mídia, 
que se encontra pendente de recebimento e passou a integrar o patrimônio da Telebras quando da 
incorporação da Telebras Copa; 
 
c) Trata-se de cauções realizadas junto a órgãos públicos para prestação de serviços conforme 
contratos. Dentre os valores caucionados encontra-se o montante de R$ 5.604 retido quando do 
contrato nº 10/2013-MC celebrado entre a Telebras Copa S.A (incorporada pela Telebras) e o Ministério 
das Comunicações (atual MCTIC), cujo objeto era a prestação de serviços de transmissão de dados dos 
provedores de serviços de TI e de Serviços de Mídia durante a realização da Copa do Mundo de 2014; 
 
d) Refere-se aos adiantamentos para futuro aumento de capital na coligada EllaLink Spain, realizado em 
dezembro de 2017 no valor de € 42 (R$ 164) e incorporado ao capital no primeiro trimestre de 2018; 
  
e) Trata-se de dividendos a receber referente à participação societária na coligada VISIONA; 
 
f) Representa encargo financeiro capitalizado dos recursos repassados pela União Federal para Futuro 
Aumento de Capital e que foram destinados à construção do Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas (SGDC).  Este encargo tem como indexador a SELIC e é apresentado pelo seu 
valor bruto, ou seja, sem a dedução dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos aplicados. O 
valor corresponde apenas à capitalização do exercício em curso.   
g) Representa os encargos capitalizados dos recursos de empréstimos e financiamento captados junto à 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), conforme item “j” apresentado abaixo. O valor dos encargos 
está apresentado pelo seu valor bruto, ou seja, sem a dedução dos rendimentos de aplicação financeira 
dos recursos aplicados. 
 
h) Refere-se a adiantamentos realizados à VISIONA por serviços prestados na construção do satélite – 
objeto do Projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégicas (SGDC);  
 
i) Representa valores a pagar a fornecedores de bens e serviços e entidade de previdência privada; 
 
j) Refere-se à captação de financiamento realizado junto à Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP – 
no valor original de R$ 240.380 (R$ 282.806 em 31 de dezembro de 2018, devido a aditivos acordados 
entre as partes) cujo objetivo foi de custear, parcialmente, as despesas incorridas na elaboração e 
execução do Plano Estratégico de Inovação (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas (SGDC)); 
 
Sobre o principal da dívida incidirá a Taxa Referencial pro rata tempore (TR), divulgada pelo Banco 
Central do Brasil, acrescida do spread de 5% (cinco por cento) ao ano; 
 
Os encargos contratuais serão reduzidos em 2% (dois por cento) ao ano, não havendo inadimplência, 
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resultando em juros de TR + 3% (três por cento) ao ano; 
 
O financiamento possui três aditivos, cujo teor se refere a alongamento do prazo para início da 
amortização do principal e suspensão do pagamento de juros, alteração do vencimento do contrato e 
estabelecimento de compensação financeira em função da prorrogação; (Nota Explicativa 22) 
 
k) Trata-se dos recursos repassados pela União Federal para aplicação em futuro aumento de capital da 
Companhia. Estes recursos foram aplicados na expansão e melhorias no Plano Nacional de Banda Larga, 
Construção do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), Investimentos 
ligados à Copa de 2014 e outros;  
 
l) Representa os custos com compartilhamento de instalações. Estes custos incluem: Cessão de Fibras, 
Postes e Espaços Físicos e estão vinculados a prestações dos serviços; 
  
m) Trata-se de custos com Meios de Conexão e Transmissão necessários à prestação dos serviços. Estes 
custos incluem: Exploração Industrial de Linha Dedicada (EILD), Locação de Postes, Locação de Dutos e 
Condutos e Backbone; 
 
n) Refere-se à constituição de Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa referente ao Contas 
a Receber pela prestação de serviços e alugueis e locações de equipamento e que não foram pagas e 
atendem aos critérios estabelecidos para constituição de perdas; 
 
o) Refere-se a despesas financeiras sobre as parcelas dos recursos repassados pela União Federal sob a 
forma de Adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC) da Companhia e sobre os empréstimos 
e financiamentos captados junto a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), para aplicação no projeto 
SGDC. Sobre o financiamento FINEP incidem encargos financeiros com base na Taxa Referencial pro rata 
tempore (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, acrescida do spread de 5% (cinco por cento) ao 
ano e com possibilidade de redução em 2% (dois por cento) ao ano, em caso de não haver 
inadimplência. Os recursos de AFAC têm como indexador a SELIC; 
 
p) Representa a receita obtida com a prestação dos Serviços de Comunicação Multimídia (Internet). Os 
preços cobrados pelos serviços são equivalentes aos praticados no mercado; e 
 
q) Refere-se à receita obtida com a prestação dos Serviços de Alugueis e Locações de Equipamento e 
Capacidade Satelital. Os preços cobrados pelos serviços são equivalentes aos praticados no mercado. 
 
III. Compartilhamento de espaço físico 

 
A Telebras e a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP firmaram acordo de compartilhamento de 
espaço físico nos imóveis localizados nas cidades de Fortaleza (locado em nome da Telebras) e Rio de 
Janeiro (locado em nome da FINEP). O acordo assinado em 25 de agosto de 2018 prevê a cessão de 
espaço físico para acomodação de seus escritórios regionais, que considera a equivalência de espaços, 
serviços e toda a infraestrutura disponibilizada por uma parte à outra, sem contrapartidas adicionais. O 
acordo teve a anuência dos respectivos proprietários dos imóveis, que não se opuseram e não fizeram 

restrições quando da cessão. O acordo não prevê remuneração entre as partes pelos espaços cedidos. 
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Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Visiona Tecnologia Espacial S.A. 31/12/2017 1.284.105.000,00 1.284.105.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação Captação de Financiamento para Aplicação de Recursos no Projeto SGDC. Este recurso tem incidência de encargos financeiros de TR + 3% a.a.

Garantia e seguros N/A

Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros Seguro contratado pela prestadora

Relação com o emissor Coligada

Objeto contrato Adiantamento realizado para prestação de serviços de desenvolvimentos do projeto do satélite Geostacionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas

Relação com o emissor Controlador

Objeto contrato Adiantamento para Futuro aumento de Capital

Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Captação de Financiamento para Aplicação de Recursos no Projeto SGDC

Governo Federal (União) 31/12/2017 1.329.601.000,00 1.329.601.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Rescisão ou extinção N/A

Governo Federal (FINEP) 31/12/2017 251.478.000,00 251.478.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Relação com o emissor Controlador

Natureza e razão para a operação Adiantamento para Futuro aumento de Capital recebido da União para emprego no projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas - SGDC. Estes recursos são atualizados com base da SELIC.

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação Dividendos a receber referente a participação societária no capital da Visiona correspondente a 49%

Rescisão ou extinção N/A

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Coligada

Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Dividendos a Receber Exercício 2014 e 2017

Governo Federal (União) 31/12/2017 36.371.000,00 36.371.000,00 N/A SIM 0,000000

Especificar

EllaLink Spain S.A 31/12/2017 164.000,00 R$ 164.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Posição contratual do emissor Credor

Rescisão ou extinção N/A

Natureza e razão para a operação Dividendos a receber referente a participação societária no capital da Visiona correspondente a 49%

Relação com o emissor Coligada

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Visiona Tecnologia Espacial S.A. 31/12/2017 11.547.000,00 11.547.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação N/A

Objeto contrato Adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros N/A

Rescisão ou extinção N/A

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Capitalização de encargos de financiamento - FINEP, que tem incidência de TR + 3% a.a

Governo Federal (FINEP) 31/12/2017 9.475.000,00 9.475.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Objeto contrato Capitalização de encargos de financiamento - FINEP

Relação com o emissor Controlador

Natureza e razão para a operação Contas a receber de prestação de serviços (Ministério e Entidades Governamentais)

Rescisão ou extinção N/A

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Controlador

Especificar

Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Contas a receber de prestação de serviços (Ministério e Entidades Governamentais)

Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Capitalização de Encargos de AFAC. O principal é atualizado pela SELIC

Governo Federal (União) 31/12/2017 173.942.000,00 173.942.000,00 N/A SIM 0,000000

Objeto contrato Capitalização de Encargos de AFAC

Relação com o emissor Contolador

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Prestação de Serviços para Copa do Mundo 2014

Relação com o emissor Controlador

Especificar

Governo Federal (Ministério das Comunicações) 31/12/2014 22.437.000,00 R$22.437.000,00 N/A N/A NÃO 0,000000

Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Repasse para quitação de obrigação

Natureza e razão para a operação Repasse para quitação de obrigação

Rescisão ou extinção N/A

Relação com o emissor Controlada

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Telebras Copa S.A 31/12/2015 166.000,00 R$166.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Repasse para quitação de obrigação

Natureza e razão para a operação Repasse para quitação de obrigação

Rescisão ou extinção N/A

Relação com o emissor Controlada

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Telebras Copa S.A. 31/12/2016 594.000,00 R$594.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação Adiantamento realizados para prestação de serviços de desenvolvimento do Projeto do Satélite Geostacionário de Defesa e Comunicações 
Estratéticas

Rescisão ou extinção N/A

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Coligada

Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Dividendos a Receber Exercício 2014

Governo Federal (União) 31/12/2016 1.677.000,00 R$ 176.237.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Especificar

Visiona Tecnologia Espacial S.A. 31/12/2016 1.244.249.000,00 R$1.244.249.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Posição contratual do emissor Credor

Rescisão ou extinção N/A

Natureza e razão para a operação

Relação com o emissor Coligada

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Visiona Tecnológica Espacial S.A 31/12/2014 5.456.000,00 R$ 5.456.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação Adiantamento realizao para prestação de serviços de desenvolvimento do projeto do satélite Geostacionário de Defesa e comunicações Estratéticas

Objeto contrato Adiantamento realizao para prestação de serviços de desenvolvimento do projeto do satélite Geostacionário de Defesa e comunicações Estratéticas

Garantia e seguros Seguro contratado pela prestadora

Rescisão ou extinção N/A

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Capitalização de Encargos de Financiamentos - FINEP

Governo Federal (FINEP) 31/12/2016 12.249.000,00 R$ 12.249.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Objeto contrato Capitalização de Encargos de Financiamentos - FINEP

Relação com o emissor Controlador

Natureza e razão para a operação Contas a Receber de prestação de serviços

Rescisão ou extinção N/A

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Controlador

Especificar

Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Contas a Receber de prestação de serviços

Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Capitalização de Encargos de AFAC

Governo Federal (União) 31/12/2016 176.237.000,00 R$176.237.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Objeto contrato Capitalização de Encargos de AFAC

Relação com o emissor Controlador

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Contas a receber de prestação de serviços (Ministério e Entidades Governamentais)

Relação com o emissor Controlador

Especificar

Governo Federal (União) 31/12/2018 63.910.000,00 63.910.000.00 N/A N/A NÃO 0,000000

Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Natureza e razão para a operação Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Rescisão ou extinção N/A

Relação com o emissor Controlador

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

Governo Federal (União) 31/12/2016 2.233.652.000,00 R$2.233.652.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Captação de Financiamento para Aplicação de Recursos no Projeto SGDC

Natureza e razão para a operação Captação de Financiamento para Aplicação de Recursos no Projeto SGDC

Rescisão ou extinção N/A

Relação com o emissor Controlador

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

Governo Federal (FINEP) 31/12/2016 249.514.000,00 R$249.514.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação Prestação de Serviços de SCM (Internet)

Rescisão ou extinção N/A

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Entidade Governamental

Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Prestação de Serviços de SCM (Internet)

serviço Federal de Processamento de Dados 
(SERPRO)

31/12/2018 93.000,00 93.000,00 N/A N/A NÃO 0,000000

Especificar

Petróleo Brasileiro S.A 31/12/2018 188.000,00 188.000,00 N/A N/A NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Credor

Rescisão ou extinção N/A

Natureza e razão para a operação Contas a receber de prestação de serviços (Ministério e Entidades Governamentais)

Relação com o emissor Entidade Governamental

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Empresa Brasileira de Hemoderivados e 
Bioteonologia - Hemobrás

31/12/2018 3.000,00 3.000,00 N/A N/A NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação Prestação de serviços de SCM (Internet)

Objeto contrato Prestação de serviços de SCM (Internet)

Garantia e seguros N/A

Rescisão ou extinção N/A

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Natureza e razão para a operação Prestação de Serviços de SCM (Internet)

Objeto contrato Prestação de Serviços de SCM (Internet)

Empresa de Tecnologia da Informação da 
Previdência Social - DATAPREV

31/12/2018 15.027.000,00 15.027.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Relação com o emissor Entidade Governamental

Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação Prestação de Serviços de SCM (Internet)

Especificar

Objeto contrato Prestação de Serviços de SCM (Internet)

Relação com o emissor Entidade Governamental

Especificar

Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação Prestação de Serviços de SCM (Internet)

Central Elétricas do Norte do Brasil S.A. 31/12/2018 2.709.000,00 2.709.000,00 N/A N/A NÃO 0,000000

Objeto contrato Prestação de Serviços de SCM (Internet)

Relação com o emissor Entidade Governamental

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados

PÁGINA: 244 de 281

Formulário de Referência - 2019 - TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS Versão : 3



Objeto contrato Déposito de Cauções Contratuais

Relação com o emissor Controlador

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Governo Federal (União) 31/12/2018 9.853.000,00 9.853.000,00 N/A N/A NÃO 0,000000

Objeto contrato Prestação de Serviços de SCM (Ministério Entidade Governamentais)

Relação com o emissor Controlador

Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação Perda Estimada com crédito de Liquidação Duvidosa

Governo Federal (União) 31/12/2018 22.453.000,00 22.453.000,00 N/A N/A NÃO 0,000000

Especificar

Objeto contrato Prestação de Serviço SCM (Internet)

Relação com o emissor Entidade Governamental

Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa

Petróleo Brasileiro S/A 31/12/2018 15.000,00 15.000,00 N/A N/A NÃO 0,000000

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação Capitalização de Encargos de AFAC. O principal é atualizao pela SELIC

Rescisão ou extinção N/A

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

Relação com o emissor Controlador

Garantia e seguros N/A

Objeto contrato Capitalização de Encargos de AFAC

Governo Federal (FINEP) 31/12/2018 3.544.000,00 3.544.000,00 N/A N/A NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Visiona Tecnologia Espacial S.A. 31/12/2018 11.457.000,00 11.457.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação Déposito de cauções contratuais com entidades Governamentais

Governo Federal (União) 31/12/2018 41.886.000,00 41.886.000,00 N/A N/A NÃO 0,000000

Garantia e seguros N/A

Rescisão ou extinção N/A

Natureza e razão para a operação Dividendos a receber referente a participação societária no capital da Visiona correspondente a 49%

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Rescisão ou extinção N/A

Relação com o emissor Coligada

Objeto contrato Dividendos a Receber Exercícios 2014 e 2017

Garantia e seguros N/A

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Natureza e razão para a operação Aquisição de insumos para aplicação nos serviços prestados

Objeto contrato Aquisição de insumos para aplicação nos serviços prestados

Companhia Hidroelétrica do São Francisco 
CHESF

31/12/2018 478.000,00 478.000,00 N/A N/A NÃO 0,000000

Relação com o emissor Entidade Governamental

Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Capitalização de encargos de financiamento - FINEP que tem incidência de TR + 3% a.a

Especificar

Objeto contrato Capitalização de encargos de financiamento - FINEP

Relação com o emissor Entidade Governamental

Especificar

Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Aquisição de insumos para aplicação nos serviços

Centrais Elétricas de Rondônia S.A 31/12/2018 17.000,00 17.000,00 N/A N/A NÃO 0,000000

Objeto contrato Aquisição de insumos para aplicação nos serviços prestados

Relação com o emissor Entidades Governamental

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Objeto contrato Captação de Financiamento para Aplicação de Recursos no Projeto SGDC

Relação com o emissor Entidade Governamental

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

Governo Federal - FINEP 31/12/2018 255.937.000,00 255.937.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Objeto contrato Contribuição do Patrocinador (Planos de Previdência Privada)

Relação com o emissor Entidade de Previdência Privada

Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Prestações de Serviços de Publicaões Oficiais

Fundação Sistel de Seguridade Social 31/12/2018 811.000,00 811.000,00 N/A N/A NÃO 0,000000

Especificar

Objeto contrato Prestações de Serviços de Publicaões Oficiais

Relação com o emissor Entidade Governamental

Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Contribuição do Patrocinador (Planos de Previdência Privada)

Imprensa Nacional 31/12/2018 6.000,00 6.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Objeto contrato Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

Relação com o emissor Controlador

Garantia e seguros N/A

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Adiantamento para Futuro Aumento de Capital recebido da União para emprego no projeto do Satélite Geostacionário de Defesa e comunicações 
Estratégicas - SGDC. Estes recursos são atualizados com base da SELIC.

Rescisão ou extinção N/A

Especificar

Rescisão ou extinção N/A

Garantia e seguros N/A

Governo Federal (União) 31/12/2018 1.874.451.000,00 1.874.451.000,00 N/A N/A SIM 0,000000

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Captação de Financiamento para Aplicação de Recursos no Projeto SGDC. Este recurso tem incidência de encargos financeiros de TR +3% a.a

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e 
demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do 
pagamento compensatório adequado 

 

A Companhia considera que as transações com partes relacionadas integram o curso 
normal dos negócios das grandes companhias e que tais operações devem seguir 
padrões de mercado e serem conduzidas com comutatividade, processos decisórios 
objetivos e documentados, respeito às normas concorrenciais e divulgação adequada 
de informações, nos termos determinados pela Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM. 
 
A Companhia entende que as medidas necessárias para tratar questões de conflito de 
interesse e garantir o caráter estritamente comutativo das transações com partes 
relacionadas realizadas no âmbito Companhia estão abrangidas em sua Política para 
Transações com Partes Relacionadas. Além da política, outros normativos em vigor na 
Companhia buscam salvaguardar as operações da Companhia. Estes normativos 
incluem: i) o Código de Ética; o Guia de Conduta dos Administradores e Funcionários 
da Telebras; e a Política de Gestão de Riscos. 

 
A política para as Transações com Partes Relacionadas da Telebras estabelece que os 
potenciais conflitos de interesse sejam identificados previamente pelos envolvidos 
nas transações com partes relacionadas. Desta forma, a Companhia adota os 
seguintes procedimentos para identificação de indício de conflito de interesses que 
possa comprometer a imagem ou os resultados da Companhia, observando seu 
adequado encaminhamento, conforme definido nos padrões internos da Companhia. 
Estes procedimentos incluem: 

 
(i) Estabelecimento de mecanismos para lidar com situações de conflito de 

interesses na administração da Telebras ou nas assembleias gerais; 
(ii) em caso de solicitação pelo Presidente do Conselho de Administração ou 

pelo Diretor Presidente, conforme o caso, tais pessoas com influência 
relevante poderão participar parcialmente da discussão, visando apenas 
proporcionar maiores esclarecimentos sobre a operação e as partes 
envolvidas, devendo se ausentar da parte conclusiva da discussão, incluindo 
do processo de votação da matéria; 

(iii) caso alguma pessoa com influência relevante da administração da Telebras, 
que possa ter um potencial ganho privado decorrente de alguma decisão não 
manifeste seu conflito de interesses, qualquer outro membro do órgão ao 
qual pertence que tenha conhecimento da situação poderá fazê-lo; 

(iv) a não manifestação voluntária da pessoa com influência relevante da 
administração da Telebras é considerada uma violação das Políticas 
envolvendo transações com partes relacionadas, sendo levada ao Conselho 
de Administração ou à Diretoria Colegiada, conforme o caso, podendo a 
Diretoria Colegiada, em sua avaliação, apresentar proposta ao Conselho de 
Administração de eventual aplicação de sanções; 

(v) a manifestação sobre eventual caracterização como parte relacionada ou da 
situação de potencial conflito de interesses e a consequente abstenção da 
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
Pessoa com Influência Relevante deverão constar da ata da reunião do 
respectivo órgão; e 

(vi) Toda transação com potencial conflito de interesses deverá ser formalizada 
contratualmente observando os seguintes critérios: 
a. as transações devem estar em Condições de Mercado, no que for 
aplicável; descrição dos termos da transação. 
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16.4 - Outras informações relevantes

16.4 - Outras informações relevantes 
 

Nada a acrescentar. 
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Preferencial Classe A 210.029.997.060

19/02/2009 419.454.543,77 886.959.131.950 210.029.997.060 1.096.989.129.010

Tipo de capital Capital Integralizado

Classe de ação preferencial Quantidade de ações (Unidades) Título Condições para conversão

Capital social por classe de ações Outros títulos conversíveis em ações

Tipo de capital Capital Integralizado

03/12/2010 419.454.543,77 88.695.913 21.002.999 109.698.912

Preferencial Classe A 21.002.999

04/07/2012 719.454.543,77 97.439.719 21.002.999 118.442.718

Capital social por classe de ações Outros títulos conversíveis em ações

Classe de ação preferencial Quantidade de ações (Unidades) Título Condições para conversão

Tipo de capital Capital Integralizado

Preferencial Classe A 21.002.999

28/06/2013 263.145.011,82 97.439.719 21.002.999 118.442.718

Tipo de capital Capital Integralizado

Classe de ação preferencial Quantidade de ações (Unidades) Título Condições para conversão

Capital social por classe de ações Outros títulos conversíveis em ações

Preferencial Classe A 10.332.711

11/01/2018 1.594.666.570,00 39.272.779 10.332.711 49.605.490

Tipo de capital Capital Integralizado

Classe de ação preferencial Quantidade de ações (Unidades) Título Condições para conversão

Capital social por classe de ações Outros títulos conversíveis em ações

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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PNA 0

Critério para determinação do 
preço de emissão

A cotação média das ações ON na BM&F-BOVESPA obtida nos últimos 120 pregões, no período de 20 de julho de 2015 a 01 de agosto de 2017, foi de R$ 37,10 (trinta e sete reais e dez centavos).

A cotação média das ações PN na BM&F-BOVESPA alcançada nos últimos 20 pregões, no período de 25 de julho a 21 de agosto de 2017, foi de R$ 28,68 (vinte e oito reais e sessenta e oito centavos)

Forma de integralização

11/01/2018 Assembleia Geral 
Extraordinária

11/01/2018 1.594.666.570,00 Subscrição 
particular

29.528.808 8.232.412 37.761.220 0,00000000 37,10 R$ por Unidade

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

Forma de integralização a vista

Critério para determinação do 
preço de emissão

Média Ponderada dos últimos 70 pregões.

04/04/2012 Assembléia Geral 
Extraordinária

04/04/2012 300.000.000,00 Subscrição 
particular

8.743.806 0 8.743.806 7,97087240 34,31 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

O critério para determinação do valor de emissão foi a média ponderada dos 20 últimos pregões.

Forma de integralização a vista

19/02/2009 Assembléia Geral 
Extraordinária

19/02/2009 200.000.000,00 Subscrição 
particular

540.540.540.540 0 540.540.540.540 91,14000000 0,04 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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PNA 21.002.999 PNA 2.100.299

04/04/2016 88.695.913 21.002.999 109.698.912 9.743.971 2.100.299 11.844.270

Grupamento

Classe ação preferêncial Quantidade ações preferenciais 
(Unidades)

Classe ação preferêncial Quantidade ações preferenciais 
(Unidades)

Capital social por classe espécie ações Capital social por classe espécie ações

PNA 210.029.997.060 PNA 21.002.999

03/12/2010 886.959.131.950 210.029.997.060 1.096.989.129.010 88.695.913 21.002.999 109.698.912

Grupamento

Classe ação preferêncial Quantidade ações preferenciais 
(Unidades)

Classe ação preferêncial Quantidade ações preferenciais 
(Unidades)

Capital social por classe espécie ações Capital social por classe espécie ações

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades) Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Data 
aprovação

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações

PÁGINA: 255 de 281

Formulário de Referência - 2019 - TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS Versão : 3



Forma de restituição Não ocorreu restituição.

Razão para redução Absorção de prejuízos acumulados.

28/06/2013 28/06/2013 456.309.531,96 0 0 0 0,00000000 0,00

17.4 - Informações sobre reduções do capital social

Data de deliberação Data redução
Valor total redução 
(Reais)

Quantidade ações 
ordinárias 

(Unidades)

Quantidade ações 
preferenciais 

(Unidades)
Quantidade total ações 

(Unidades)
Redução / Capital 

anterior
Valor restituído por 

ação (Reais)
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17.5 - Outras informações relevantes

17.5 Outras informações relevantes 

 
 
Não há outras informações relevantes. 
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Direito a dividendos sim

Direito a voto Sem Direito

Tag along 0,000000

Outras características 
relevantes

não se aplica

Espécie de ações ou CDA Preferencial

Conversibilidade Não

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

não se aplica

Resgatável Não

Direito a reembolso de capital Sim

Restrição a circulação Não

Direito a dividendos Os dividendos serão pagos prioritariamente às ações preferenciais até o limite da preferência, 
sendo, a seguir, pagos aos titulares de ações ordinárias até o mesmo limite

das ações preferenciais. O saldo, se houver, será rateado por todas as ações, em igualdade de 
condições.

Direito a voto Pleno

Tag along 0,000000

Outras características 
relevantes

Não se aplica

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Conversibilidade Não

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Deliberação da Assembleia Geral por proposta do acionista majoritário.

Resgatável Não

Direito a reembolso de capital Não

Restrição a circulação Não

18.1 - Direitos das ações
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o 

direito de voto de acionistas significativos ou que os 

obriguem a realizar oferta pública 

 

 
O Estatuto Social da Companhia não contém regras que limitem o 
direito de voto de acionistas significativos, bem como, não possui 
regras que os obriguem a realizar oferta pública. 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

18.3 Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos 

patrimoniais ou políticos previstos no estatuto 

 
Não se aplica 

PÁGINA: 260 de 281

Formulário de Referência - 2019 - TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS Versão : 3



30/09/2017 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

442 42,00 37,21 R$ por Unidade 39,61

31/12/2017 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

195.138 43,71 35,00 R$ por Unidade 39,36

31/03/2017 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

246.318 48,10 25,00 R$ por Unidade 36,55

30/06/2017 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

71.850 40,16 37,09 R$ por Unidade 38,63

30/09/2017 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

23.263.595 39,10 27,31 R$ por Unidade 33,21

31/12/2017 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

19.415.735 31,42 19,81 R$ por Unidade 25,62

31/03/2017 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

52.865.287 49,89 22,02 R$ por Unidade 35,96

30/06/2017 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

32.645.212 44,37 26,01 R$ por Unidade 35,19

Exercício social 31/12/2017

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/09/2018 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

76.078 33,99 25,99 R$ por Unidade 29,99

31/12/2018 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

13.067 32,50 26,76 R$ por Unidade 29,63

31/03/2018 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

14.685 53,99 37,00 R$ por Unidade 45,50

30/06/2018 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

6.063 37,99 24,00 R$ por Unidade 31,00

30/09/2018 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

200.819 26,00 14,81 R$ por Unidade 20,41

31/12/2018 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

150.670 26,30 19,50 R$ por Unidade 22,90

31/03/2018 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

173.365 25,75 19,00 R$ por Unidade 22,38

30/06/2018 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

81.737 22,50 14,00 R$ por Unidade 18,25

Exercício social 31/12/2018

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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31/12/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

543.462 127,00 98,05 R$ por Unidade 112,85

31/12/2016 Ações Preferencial PNA Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

95.213.561 138,58 67,45 R$ por Unidade 94,11

31/03/2016 Ações Preferencial PNA Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

39.019.815 6,80 2,74 R$ por Unidade 4,33

30/09/2016 Ações Preferencial PNA Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

4.782.475 38,90 27,06 R$ por Unidade 33,09

30/06/2016 Ações Preferencial PNA Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

1.494.190 23,57 20,19 R$ por Unidade 21,66

30/09/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

10.862 48,01 4,78 R$ por Unidade 47,87

31/03/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

409.730 10,61 6,25 R$ por Unidade 8,18

30/06/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

7.512 34,52 30,02 R$ por Unidade 32,27

Exercício social 31/12/2016

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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Não existem outros valores mobiliários emitidos no Brasil.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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Não Existem valores mobiliários emitidos no Brasil

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação 

 
 
O principal mercado de negociação das ações ordinárias e ações preferenciais da Companhia é 
a Brasil Bolsa e Balcão (B3). 
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Não existem valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em 
mercados estrangeiros
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Não existe título emitido no Exterior.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos emitidos no exterior
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

18.9 Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo 
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários 
do emissor 

 

 
Não houve qualquer oferta pública de aquisição feita pela Telebras 
relativas a ações de emissão de terceiro 
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais 
desvios 

 

Nada a informar. 
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

18.11 Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a 
ações de emissão de terceiros 

Nada a informar. 
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18.12 - Outras infomações relevantes

18.12 - Outras informações relevantes 
 

Nada a acrescentar. 
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Não existe plano de recompra.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
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Quantidade Inicial 193

Quantidade final 193

Quantidade adquirida 0 0,00

Quantidade cancelada 0

Quantidade alienada 0 0,00

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Ordinária

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Ações

Exercício social 31/12/2016

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria 

 

 
A Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Telebras realizada em 3 de março 
de 2016 aprovou o grupamento de 118.442.718 ações nominativas escriturais, das 
quais 97.439.719 ordinárias e 21.002.999 preferenciais, representativas do capital 
social, na proporção de dez ações para uma. Isso resultou em 11.844.270 ações 
nominativas escriturais, sendo 9.743.971 ações ordinárias e 2.100.299 ações 
preferenciais, nos termos no artigo 12, da Lei 6.404/76. Desta forma, após o 
grupamento de ações as ações em tesouraria que ser encontrava registrada na 
Companha pela quantidade de 1.936 ações passou para 193 ações. 
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Períodos de vedação e descrição 
dos procedimentos de fiscalização

a)Período que se inicia em 1º de abril; de julho e de outubro, e finda quando da divulgação do ITR 

b) período que se inicia em 1º de dezembro e se encerra quando da divulgação das informações 
anuais.

Principais características e locais de consulta

As pessoas vinculadas ficam obrigadas a comunicar à CVM, ao DRI e à Bovespa, a quantidade, as características e a forma de 
aquisição de Valores Mobiliários, bem como as alterações em suas posições.

Cargo e/ou função Controlador, membros do CA, da Diretoria, do CF e quaisquer órgãos com funções técnicas ou 
consultivas

Data aprovação 22/02/2018

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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20.2 Outras informações relevantes 

 
 
Nada a acrescentar. 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à 

divulgação de informações 

 
A Telebras adota práticas de governança corporativa com o objetivo de garantir os 
melhores procedimentos e controles internos de seus processos. Busca também 
garantir ampla transparência de seus negócios por meio da manutenção de um 
fluxo de informações disponibilizadas ao público em geral, tais como a divulgação 
de: (i) Resultados Trimestrais; (ii) Fatos e Atos Relevantes; (iii) Relatórios Anuais; 
(iv) Envio de documentos para a CVM e B3; (v) endereço na internet; e (vi) 
relações com outros canais de divulgação, objetivando a manutenção de um 
relacionamento com os acionistas e com o público em geral. 
 
Visando orientar as divulgações de atos e fatos relevantes da Companhia, foi 
aprovada, em 23/02/2018, sua “Política de Divulgação e Atos e Fatos Relevantes e 
Negociação de Valores Mobiliários” identificada como P-006.   

A responsabilidade de identificar informações que tenham relevância diferenciada 
para o público geral e os investidores é de todos os órgãos superiores que 
compõem a diretoria executiva, a saber: Presidência, Diretoria de Governança, 
Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, Diretoria 
Técnico-Operacional e Diretoria Comercial. Cabem aos dirigentes apresentarem 
essas informações nas Reuniões de Diretoria, que acontecem semanalmente. Uma 
vez considerada relevante, a informação é passada para a Assessoria de Relações 
com Investidores, responsável pela formatação e envio à CVM, de forma a garantir 
que a informação seja divulgada segundo as normas e diretrizes dessa Comissão. A 
Assessoria de Relações com Investidores é assistida, na divulgação da mesma, pela 
Assessoria de Comunicação que monitora toda e qualquer informação antes de 
sua publicação. 
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21.2 Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos 
procedimentos relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não 
divulgadas 

A Telebras aprovou, em 18 de julho de 2002, por intermédio do seu conselho de 
administração, a política de divulgação e negociação com valores mobiliários de 
emissão própria, visando promover padrões de conduta e transparência por parte dos 
(i) pelos administradores; acionistas controladores, acionistas que elegerem membro 
do conselho de administração ou do conselho fiscal da Companhia, conselheiros 
(titulares e suplentes), empregados e executivos que tenham acesso a informações 
sigilosas e integrantes dos demais órgãos com funções técnicas e consultivas 
existentes ou que venham a ser criados pelos Estatutos Sociais da Telebras e, ainda, 
por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Telebras, tenha 
conhecimento de informação relevante sobre a Companhia, visando promover a 
integração da política interna aos princípios de transparência e boas práticas de 
conduta no uso e divulgação de informações relevantes e negociação de valores 
mobiliários da Companhia, para o atendimento das normas vigentes. A área de 
Relacionamento com Investidores da Telebras envia periodicamente ao mercado, via 
CVM, informações eletrônicas contendo os fatos relevantes e os resultados da 
Telebras, os quais são publicados nos jornais de maior circulação nacional. Atualiza 
tempestivamente, a sua página na rede mundial de computadores (internet), 
garantindo acesso a todos os interessados, com o objetivo de oferecer informações 
diárias e claras para o mercado de capital brasileiro. Além de atualizações na internet, 
atualiza o Formulário de Referência, na CVM e na Bovespa, pelo sistema EmpresaNet. 
De acordo com a legislação do mercado de valores mobiliários, devemos informar à 
CVM e à B3 a ocorrência de qualquer ato ou fato relevante que diga respeito aos 
nossos negócios. A Instrução CVM 358 dispõe sobre a divulgação e uso de informações 
sobre ato ou fato relevante relativo às companhias abertas, regulando o seguinte: (i) 
estabelece o conceito de fato relevante, estando incluído nesta definição qualquer 
decisão de acionistas controladores, deliberação de Assembleia Geral ou dos órgãos da 
administração de companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-
administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos 
negócios da companhia, que possa influir de modo ponderável na (a) cotação dos 
valores mobiliários; (b) decisão de investidores em comprar, vender ou manter tais 
valores mobiliários; e (c) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos 
inerentes à condição de titulares de valores mobiliários emitidos pela companhia; (ii) 
dá exemplos de ato ou fato potencialmente relevante que incluem, entre outros, a 
assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da 
companhia, ingresso ou saída de sócio que mantenha com a companhia contrato ou 
colaboração operacional, financeira, tecnológica ou administrativa, incorporação, 
fusão ou cisão envolvendo a companhia ou sociedades ligadas; 
(iii) obriga o diretor de relações com investidores, os acionistas controladores, 
diretores, membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e de quaisquer órgãos 
com funções técnicas ou consultivas a comunicar qualquer fato relevante à CVM; (iv) 
requer a divulgação simultânea de fato relevante em todos os mercados onde a 
companhia tenha as suas ações listadas para negociação; (v) obriga o adquirente do 
controle acionário de companhia aberta a divulgar fato relevante, incluindo a sua 
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intenção de cancelar o registro de companhia aberta no prazo de 1 (um) ano da 
aquisição; (vi) estabelece regras relativas à divulgação de aquisição ou alienação de 
participação relevante em companhia aberta; e (vii) restringe o uso de informação 
privilegiada. Nos termos da Instrução CVM 358 e suas alterações, em circunstâncias 
excepcionais, é possível submeter à CVM um pedido de tratamento confidencial com 
relação a um ato ou fato relevante, quando a União ou nossos administradores 
entenderem que a divulgação colocaria em risco interesse legítimo da nossa Empresa. 
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, 

avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações 

 
 
Na Telebras o responsável pela política de divulgação de informações é o Diretor de 
Relações com Investidores. 
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21.4 - Outras informações relevantes 
 
 
Não existem outras informações relevantes sobre este item. 
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