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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL 

SOCIAL DA TELEBRAS, COM A CAPITALIZAÇÃO DE 

ADIANTAMENTOS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL – 

AFAC’s. 

  Senhores Acionistas, 

 
 
                   A Administração da Telebras submete à Assembleia Geral 

Extraordinária a presente proposta de aumento de capital social, mediante 
incorporação de parte dos recursos recebidos da União, acionista majoritário. 
 

O capital social atual, subscrito e integralizado, é de R$ 263.145.011,82 (duzentos e 

sessenta e três milhões, cento e quarenta e cinco mil, onze reais e oitenta e dois 

centavos), constituído de 9.743.971 (nove milhões, setecentos e quarenta e três mil, 

novecentos e setenta e uma) ações ordinárias e 2.100.299 (dois milhões, cem mil, 

duzentas e noventa e nove) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem 

valor nominal.  

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃOPARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, 

 

Mediante incorporação de parte de AFAC’s, nos termos do Decreto da Presidência 

da República de 19 de outubro de 2016, publicado no DOU de 20 de outubro, Seção 

I, página 8, o que fazemos nos seguintes termos: 

 

1– DO AMPARO LEGAL DA PROPOSTA DE AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL. 

 

1.1    O presente pleito encontra respaldo, inicialmente no Decreto 

acima mencionado, que está em consonância com as disposições contidas no artigo 

166, da Lei nº 6.404, de 1976, que “Dispõe sobre as Sociedades por Ações”, verbis: 

 

“O capital social pode ser aumentado: 

I - Por deliberação da assembleia-geral ordinária, para correção da 

expressão monetária do seu valor (artigo 167);  
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II - Por deliberação da assembleia-geral ou do conselho de administração, 

observado o que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de 

ações dentro do limite autorizado no estatuto (artigo 168); 

III - por conversão, em ações, de debêntures ou parte beneficiárias e pelo 

exercício de direitos conferidos por bônus de subscrição, ou de opção de 

compra de ações; 

IV - Por deliberação da assembleia-geral extraordinária convocada para 

decidir sobre reforma do estatuto social, no caso de inexistir autorização 

de aumento, ou de estar a mesma esgotada. 

(...)” 

 

1.1.1 O Estatuto Social da Telebras quando trata da matéria, assim prevê em 

seu artigo 12: 

 

“Sobre os recursos transferidos pela União ou depositados por acionistas 

minoritários, para fins de aumento do capital social, incidirão encargos 

financeiros equivalentes à Taxa Selic ou outro índice que venha a 

substituí-la, desde o dia da transferência até a data da capitalização. ” 

 

1.2   A Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, que “Dispõe 

sobre informações, pedidos públicos de procuração, participação e votação a distância 

em assembleias de acionistas”, disciplina no artigo 14, o rito procedimental para o 

aumento de capital, assim estabelecendo: 

 

“Sempre que a assembleia geral dos acionistas for convocada para 

deliberar sobre aumento de capital, a companhia deve fornecer aos 

investidores, no mínimo, as informações indicadas no Anexo 14 à 

presente Instrução. ” 

 

2. – DA JUSTIFICATIVA DO AUMENTO DE CAPITAL. 

 

2.1  O aumento de capital ora proposto tem por objetivo capitalizar parte dos 

recursos transferidos à Telebrás pela União, decorrente de Adiantamentos para 

Futuro Aumento de Capital, com a consequente emissão de ações.  
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2.2  Esses recursos visam fazer face à incumbência da Telebrás 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.  

 

3 – DO CAPITAL SOCIAL ATUAL. 

 

3.1  O capital social atual, subscrito e integralizado, é de R$ 263.145.011,82 

(duzentos e sessenta e três milhões, cento e quarenta e cinco mil, onze reais e oitenta 

e dois centavos), constituído de 9.743.971 (nove milhões, setecentos e quarenta e 

três mil, novecentos e setenta e uma) ações ordinárias e 2.100.299 (dois milhões, 

cem mil, duzentas e noventa e nove) ações preferenciais, todas nominativas, 

escriturais e sem valor nominal.  

 

4. – DOS RECURSOS CAPITALIZÁVEIS. 

 

4.1 - AFAC-Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital. 

 

4.1.1  O Decreto Presidencial retro mencionado autoriza a capitalização do 

valor de R$ 846.726.567,36 (oitocentos e quarenta e seis milhões, setecentos e vinte 

e seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), correspondentes 

aos Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital, relativos aos exercícios de 

2011 a 2015.  

 

4.2 - Saldo residual de capitalizações anteriores. 

 

4.2.1  O mesmo Decreto autoriza, também, a capitalização de saldo residual 

de aportes anteriores, na ordem de R$ 7.757.282,07 (sete milhões setecentos e 

cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e dois reais e sete centavos). 

 

4.3 - Atualização dos recursos pela SELIC.  
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4.3.1  Em 31.07.2017, o valor contábil proveniente da atualização monetária 

do montante a ser capitalizado, é de R$ 477.037.708,75 (quatrocentos e setenta e 

sete milhões, trinta e sete mil, setecentos e oito reais e setenta e cinco centavos). 

 

4.4   Propõe-se destinar para aumento do Capital Social a importância de R$ 

1.331.521.558,18 (Hum bilhão, trezentos e trinta e um milhões, quinhentos e vinte 

e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), extraído dos 

referidos créditos, mediante subscrição de ações, na forma autorizada pelo Decreto 

s/nº de 19.10.2016, publicado no DOU nº 202, de 20.10.2016, Seção I, pág. 8. 

 

5. – DO VALOR DO NOVO CAPITAL SOCIAL PROPOSTO. 

 

5.1  Com a incorporação do valor descrito no item anterior, de R$ 

1.331.521.558,18, o novo capital social subscrito e totalmente integralizado passará 

a ser de R$ 1.594.666.570,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, 

seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e setenta reais), representado por 

49.605.490 (quarenta e nove milhões, seiscentos e cinco mil quatrocentos e noventa) 

ações, sendo 39.272.779 (trinta e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil 

setecentos e setenta e nove) ações ordinárias nominativas – ON e 10.332.711 (dez 

milhões trezentos e trinta e dois mil setecentos e onze) ações preferenciais 

nominativas – PN, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.  

 

6. – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO DE EMISSÃO, DA QUANTIDADE E DO TIPO 

DE AÇÕES A SEREM EMITIDAS. 

 

6.1  Os estudos desenvolvidos no âmbito da Assessoria de Relações com 

Investidores levaram em consideração a data de 21.08.2017, demonstrando a 

realidade atual das ações da Telebras na BM&FBOVESPA, nesta data, que antecede 

em 03 dias à realização de assembleia geral extraordinária especialmente convocada 

para esta finalidade.  

 

6.2   A presente Proposta leva em consideração três parâmetros: o valor da 

cotação das ações no mercado, o valor de patrimônio líquido, e as perspectivas de 
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rentabilidade da Companhia. Tudo especificamente com vistas a evitar a diluição 

injustificada da participação dos antigos acionistas. 

  Com a opção pelo ágio ou deságio, na forma estabelecida pelo art.170 

da Lei das Sociedades Anônimas objetivou-se buscar a não diluição injustificada da 

participação em termos percentuais dos atuais acionistas no capital social da 

companhia, em conformidade com as disposições contidas no artigo mencionado, 

conforme as disposições do Parecer de Orientação CVM Nº 01/78 e da Instrução 

CVM Nº 323, de 19 de janeiro de 2000, que Define hipóteses de exercício abusivo do 

poder de controle e de infração grave, a qual estabelece em seu art. 1º: 

 

“São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia 

aberta, sem prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras 

condutas assim entendidas pela CVM: 

(...) 

VIII - a promoção de diluição injustificada dos acionistas não controladores, por 

meio de aumento de capital em proporções quantitativamente desarrazoadas, 

inclusive mediante a incorporação, sob qualquer modalidade, de sociedades 

coligadas ao acionista controlador ou por ele controladas, ou da fixação do 

preço de emissão das ações em valores substancialmente elevados em 

relação à cotação de bolsa ou de mercado de balcão organizado; (destaque 

nosso) 

 

6.3   O valor médio unitário ponderado por volume das ações ON na BM&F-

BOVESPA obtida nos últimos 120 pregões, abrangendo o 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 

última negociação dessa espécie de ações ocorreu no dia 01.08.2017, obtendo-se um 

valor médio por ação ponderado por volume de R$ 39,42 (trinta e nove reais e 

quarenta e dois centavos). Sugere-se aplicar um deságio de 5,89% em relação ao 

valor médio ponderado por ação obtido no último pregão para se evitar uma diluição 

injustificada da participação dos acionistas minoritários. 

 

6.4  O valor médio unitário ponderado por volume das ações PN na BM&F-

BOVESPA obtida 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). A última 

negociação dessa espécie ações ocorreu no dia 21.08.2017, obtendo-se um valor 

médio por ação ponderado por volume de R$ 28,91 (vinte e oito reais e noventa e um 
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centavos). Sugere-se aplicar um deságio de 0,79% em relação ao valor médio 

ponderado por ação obtido no último pregão para se evitar uma diluição injustificada 

da participação dos acionistas minoritários. 

 

6.5  A devida adequação aos preços de mercado encontra amparo nas 

disposições contidas no inciso III, do § 1º, do art. 170, da Lei nº 6.404, de 1976, 

verbis: 

 

“Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital 

social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou 

particular de ações. 

§ 1º O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da 

participação dos antigos acionistas, ainda que  

tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, 

alternativa ou conjuntamente: 

I - a perspectiva de rentabilidade da companhia; (Incluído pela Lei nº 

9.457, de 1997);  

II - o valor do patrimônio líquido da ação;  

III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de 

balcão organizado, admitido ágio ou deságio em função das 

condições do mercado. (destaque nosso) 

 

6.6.1  Nota-se que a alternativa contida no inciso III, é a que melhor se 

enquadra dentro dos espectros legais propugnados pela CVM.  

 

6.6.2  A possibilidade do ágio ou deságio representa o equilíbrio entre o preço 

sugerido, obtido em estudos realizados no âmbito interno da Companhia, com aquele 

realmente praticado pelo mercado no momento final mais próximo da decisão dos 

acionistas reunidos em assembleia.  

  Assim, permite-se obter um preço justo para as ações que serão emitidas 

com o aumento de capital, evitando a diluição injustificada da participação dos 

acionistas minoritários. 
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7. – DIVIDENDOS. 

 

7.1  As ações decorrentes desta capitalização terão direito a dividendos 

integrais, observado o Estatuto Social, caso ocorra distribuição de dividendos 

relativos ao exercício de 2017.  

 

 

8. - DIREITO DE PREFERÊNCIA. 

 

8.1  Conforme determina o artigo 171, § 1º, alínea b, da Lei 6.404, de 1976, 

será aberto o “Direito de Preferência” aos acionistas, para subscrição das ações. Se 

importarem alteração das respectivas proporções no capital social, a preferência será 

exercida sobre ações de espécies e classes idênticas às de que forem possuidores os 

acionistas, somente se estendendo às demais se aquelas forem insuficientes para 

lhes assegurar, no capital aumentado, a mesma proporção que tinham no capital 

antes do aumento, durante 30 (trinta) dias após a publicação do “Aviso aos 

Acionistas”. As importâncias pagas por esses acionistas, no exercício do direito de 

preferência, serão creditadas à vista, em conta do acionista controlador, para futuro 

aumento de capital. 

  No exercício do “Direito de Preferência”, os acionistas que detêm ações 

ordinárias (ON) terão direito de subscrever 303,0469579425% das ações ordinárias 

e 15,7672847107% das ações preferenciais. Os acionistas que detêm ações 

preferenciais (PN), terão o direito de subscrever 391,9638108669% das ações 

preferenciais. 

 

 

9. – SOBRAS.  

 

9.1  As sobras não subscritas serão rateadas, na proporção dos valores 

subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim ou lista de subscrição, 

reserva de sobras, cuja condição constará dos boletins e listas de subscrição.  

  Os acionistas que solicitarem a reserva de sobras e que optarem por 

subscrevê-las e integralizá-las, deverão se dirigir a uma agência do Banco Bradesco 
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S.A., ou por intermédio da BM&FBOVESPA, e manifestar o seu interesse durante o 

período que constará do Aviso aos Acionistas a ser disponibilizado pela Telebrás após 

a aprovação do aumento de capital pela Assembleia Geral Extraordinária de 

Acionistas. O eventual saldo não rateado entre os acionistas que solicitarem a 

reserva de sobras, será vendido em bolsa de valores em benefício da companhia de 

acordo com Art. 171 o § 7º alíneas a e b da Lei nº 6.404/1976. 

  

 

 

10 - ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL. 

 

10.1  Com a concretização do aumento do capital social haverá a necessidade 

de adequação dos termos do artigo 5º do Estatuto Social, para o qual propomos a 

seguinte redação:  

 

“O Capital social subscrito, totalmente integralizado, é de R$ 1.594.666.570, 

(um bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e sessenta 

e seis mil, quinhentos e setenta reais), representado por 49.605.490 

(quarenta e nove milhões, seiscentos e cinco mil e quatrocentos e noventa) 

ações, sendo 39.272.779 (trinta e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil 

e setecentos e setenta e nove) ações ordinárias e, 10.332.711 (dez milhões, 

trezentos e trinta e dois mil, setecentos e onze) ações preferenciais, todas 

nominativas, na forma escritural e sem valor nominal.” 

 

11 – QUADROS DEMONSTRATIVOS 

 

 

 

 

Alternativas Quantidade  de 

ações negociadas

Volume financeiro 

(R$)

SOMA ÚLTIMOS 20 PREGÕES 6.000 247.373,00R$                     

SOMA ÚLTIMOS 30 PREGÕES 9.700 372.050,00R$                     

SOMA ÚLTIMOS 40 PREGÕES 20.900 900.573,00R$                     

SOMA ÚLTIMOS 60 PREGÕES 22.410 928.725,00R$                     

SOMA ÚLTIMOS 70 PREGÕES 23.540 956.612,00R$                     

SOMA ÚLTIMOS 80 PREGÕES 34.390 1.329.985,00R$                  

SOMA ÚLTIMOS 90 PREGÕES 35.040 1.345.072,00R$                  

SOMA ÚLTIMOS 100 PREGÕES 36.190 1.380.941,00R$                  

SOMA ÚLTIMOS 120 PREGÕES 38.640 1.433.399,00R$                  R$ 37,10 -5,89%

R$ 41,44 5,13%

R$ 40,64 3,09%

R$ 38,67 -1,89%

R$ 38,39 -2,62%

R$ 38,16 -3,20%

R$ 38,36 -2,70%

R$ 43,09 9,31%

Valor médio por ação 

ponderado por volume 

(VMAPV)

% VMAPV 

em relação 

ao último 

preço médio

MÉDIA PONDERADA - AÇÕES ON

R$ 41,23 4,59%
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Quantidade  de 

ações 

negociadas

Volume financeiro 

(R$)

SOMA ÚLTIMOS 20 PREGÕES 75.800 2.174.018,00R$                  

SOMA ÚLTIMOS 30 PREGÕES 166.500 4.898.208,00R$                  

SOMA ÚLTIMOS 40 PREGÕES 255.200 7.480.183,00R$                  

SOMA ÚLTIMOS 60 PREGÕES 402.300 11.760.798,00R$                 

SOMA ÚLTIMOS 70 PREGÕES 517.800 15.239.730,00R$                 

SOMA ÚLTIMOS 80 PREGÕES 882.800 28.310.602,00R$                 

SOMA ÚLTIMOS 90 PREGÕES 1.102.100 37.029.108,00R$                 

SOMA ÚLTIMOS 100 PREGÕES 1.162.300 39.470.070,00R$                 

SOMA ÚLTIMOS 120 PREGÕES 1.700.000 61.891.823,00R$                 

R$ 29,31 1,39%

R$ 36,41 25,93%

R$ 33,60 16,22%

R$ 33,96 17,46%

R$ 29,23 1,12%

R$ 29,43 1,80%

R$ 32,07 10,93%

Valor médio por ação 

ponderado por 

volume (VMAPV)

% VMAPV 

em relação 

ao último 

preço médio

-0,79%

R$ 29,42 1,76%

MÉDIA PONDERADA - AÇÕES PN

Alternativas

R$ 28,68
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“ANEXO 14 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481, DE 2009” 

 

  Em conformidade com o artigo 14 da Instrução CVM 481/2009 e 

com as orientações fornecidas pela Comissão de Valores Mobiliários, os 

administradores da Telecomunicações Brasileiras S.A.- TELEBRÁS 

(“Companhia”), pelo seu Diretor de Relações com Investidores, informa que, em 

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 24 de 

agosto de 2017, com a participação do Conselho Fiscal, consoante a 

determinação contida no § 3º, do art. 163, da Lei nº 6.404, de 1976, foi 

aprovada a proposta da Administração da Telebrás para aumento do capital 

social da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária de 

Acionistas, convocada para o dia 26 de setembro de 2017, nos seguintes termos: 

 

1. VALOR DO AUMENTO E DO NOVO CAPITAL SOCIAL. 

  A Proposta da Administração pretende aumentar o capital social 

da Telebrás em R$ 1.331.521.558,18 (Hum bilhão, trezentos e trinta e um 

milhões, quinhentos e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e 

dezoito centavos) que passará de R$ 263.145.011,82 (duzentos e sessenta e 

três milhões, cento e quarenta e cinco mil, onze reais e oitenta e dois centavos), 

representado por 11.844.270 (onze milhões, oitocentas e quarenta e quatro 

mil, duzentas e setenta) ações, sendo 9.743.971 (nove milhões, setecentas e 

quarenta e três mil, novecentas e setenta e uma) ações ordinárias nominativas 

e 2.100.299 (dois milhões, cem mil, duzentas e noventa e nove) ações 

preferenciais nominativas, todas sem valor nominal, para R$ 

1.594.666.570,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, 

seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e setenta reais), representado por 

49.605.490 (quarenta e nove milhões, seiscentos e cinco mil e quatrocentos e 

noventa) ações, sendo 39.272.779 (trinta e nove milhões, duzentos e setenta e 

dois mil, setecentos e setenta e nove) ações ordinárias nominativas – ON e 

10.332.711 (dez milhões, trezentos e trinta e dois mil, setecentos e onze) ações 

preferenciais nominativas – PN, todas nominativas, escriturais e sem valor 

nominal. 
                  39.823.585  

 

2. INFORMAR SE O AUMENTO SERÁ REALIZADO MEDIANTE:  

 CONVERSÃO DE DEBÊNTURES EM AÇÕES;  
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 (B) EXERCÍCIO DE DIREITO DE SUBSCRIÇÃO OU DE BÔNUS DE 

SUBSCRIÇÃO;  

 (C) CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS OU RESERVAS; OU  

 (D) SUBSCRIÇÃO DE NOVAS AÇÕES. 

 

  O aumento de capital será realizado mediante capital ização 

dos AFAC -Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital ,  

decorrentes de recursos f inanceiros antecipados pelo ente 

controlador, mediante a subscrição de novas ações ordinárias e 

preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão 

da Companhia. 

 

3. EXPLICAR, PORMENORIZADAMENTE, AS RAZÕES DO AUMENTO E 

SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS. 

  O aumento de capital ora proposto tem por objetivo capitalizar os 

recursos transferidos à Telebras pelo ente controlador para Futuro Aumento 

de Capital, com a consequente emissão de novas ações das mesmas espécies e 

manutenção do nível de recursos disponíveis, conforme Decreto s/nº, de 

19.10.2016, publicado no DOU nº 202, de 20.10.2016, Seção I, pág. 8. 

  Esses recursos visam fazer face à incumbência da Telebras na 

implementação do Programa Nacional de Banda Larga - PNBL e Satélite 

Geoestacionário de Defesa e Comunicação – SGDC, criados pelo Governo 

Federal com o objetivo de fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens 

e serviços de tecnologias de informação e comunicação, ampliando o acesso à 

internet no país. As ações a serem emitidas serão entregues aos subscritores 

que integralizarem o aumento de capital, à vista e dentro dos prazos 

estabelecidos. 

 

4. FORNECER CÓPIA DO PARECER DO CONSELHO, SE APLICÁVEL. 

 
O parecer do Conselho Fiscal foi elaborado quando da reunião 

conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, de acordo com o 
parágrafo 3º. artigo 163 da Lei 6.404/76, para encaminhamento à 

Coordenação de Assuntos Societários da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, para elaboração do voto do acionista majoritário, a ser submetido à 
Assembleia Geral de Acionistas, conforme abaixo. 
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5. EM CASO DE AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES: 

5.a – DESCREVER A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. 

  Os recursos visam fazer face à incumbência da Telebras na 

implementação do Programa Nacional de Banda Larga - PNBL e Satélite 

Geoestacionário de Defesa e Comunicações - SGDC, com o objetivo de fomentar e 

difundir o uso e o fornecimento de bens e serviços de tecnologias de informação e 

comunicação, ampliando o acesso à internet no país. 

 

5.b – INFORMAR O NÚMERO DE AÇÕES EMITIDAS DE CADA ESPÉCIE E 

CLASSE. 

  Serão emitidas 37.761.220 (trinta e sete milhões, setecentos e sessenta 

e um mil, duzentos e vinte) ações, sendo 29.528.808 (vinte e nove milhões, 

quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e oito) ações ordinárias e, 8.232.412 (oito 

milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e doze) ações preferenciais, todas 

nominativas, escriturais e sem valor nominal.  

 

 

5.c – DESCREVER OS DIREITOS, VANTAGENS E RESTRIÇÕES ATRIBUÍDAS ÀS 

AÇÕES A SEREM EMITIDAS. 

  As ações decorrentes desta capitalização farão jus a dividendos 

integrais, observado o Estatuto Social, caso ocorra distribuição de dividendos 

relativos ao exercício de 2017.  

 

5.d – INFORMAR SE A SUBSCRIÇÃO SERÁ PÚBLICA OU PARTICULAR. 

  A subscrição será particular. 

 

5.e – EM SE TRATANDO DE SUBSCRIÇÃO PARTICULAR, INFORMAR SE PARTES 

RELACIONADAS, TAL COMO DEFINIDAS PELAS REGRAS CONTÁBEIS QUE 

TRATAM DESSE ASSUNTO, SUBSCREVERÃO AÇÕES NO AUMENTO DE 

CAPITAL, ESPECIFICANDO OS RESPECTIVOS MONTANTES, QUANDO ESSES 

MONTANTES JÁ FOREM CONHECIDOS. 

  Não haverá subscrição por parte relacionadas 
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5.f – INFORMAR O PREÇO DE EMISSÃO DAS NOVAS AÇÕES OU AS RAZÕES 

PELAS QUAIS SUA FIXAÇÃO DEVE SER DELEGADA AO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO, NOS CASOS DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA. 

 

  O preço de emissão por ação ordinária - ON é de R$ 37,10 (trinta e sete 

reais e dez centavos)  

  O preço de emissão por ação preferencial - PN é de R$ 28,68 (vinte e 

oito reais e sessenta e oito centavos), conforme Proposta da Administração. 

 

5.g – INFORMAR O VALOR NOMINAL DAS AÇÕES EMITIDAS OU, EM SE 

TRATANDO DE AÇÕES SEM VALOR NOMINAL, A PARCELA DO PREÇO DE 

EMISSÃO QUE SERÁ DESTINADA À RESERVA DE CAPITAL. 

  Não aplicável, uma vez que as ações de emissão da Companhia não 

possuem valor nominal e nenhuma parcela do preço de emissão será destinada à 

reserva de capital. 

 

5.h – FORNECER OPINIÃO DOS ADMINISTRADORES SOBRE OS EFEITOS DO 

AUMENTO DE CAPITAL, SOBRETUDO NO QUE SE REFERE À DILUIÇÃO 

PROVOCADA PELO AUMENTO. 

   Considerando que os atuais acionistas terão direito de preferência 

nos termos do artigo 171, § 1º, alínea a, da Lei nº 6.404, e 1976, não haverá a 

diluição de acionistas que subscreverem. 

 

5.i – INFORMAR O CRITÉRIO DE CÁLCULO DO PREÇO DE EMISSÃO E 

JUSTIFICAR, PORMENORIZADAMENTE, OS ASPECTOS ECONÔMICOS QUE 

DETERMINARAM A SUA ESCOLHA. 

 

5.i.1   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), sendo que a última cotação média 

de mercado para essas ações ocorreu no dia 01.08.2017, no valor de R$ 39,42 (trinta 

e nove reais e quarenta e dois centavos). Sugere-se aplicar um deságio de 5,89% em 

relação ao valor médio ponderado por ação obtido no último pregão para se evitar 

uma diluição injustificada dos acionistas minoritários. 
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5.i.2   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), sendo que a última cotação média 

de mercado para essas ações ocorreu no dia 21.08.2017, no valor de R$ 28,91 (vinte 

e oito reais e noventa e um centavos). Sugere-se aplicar um deságio de 0,79% em 

relação ao valor médio ponderado por ação obtido no último pregão para se evitar 

uma diluição injustificada dos acionistas minoritários. 

 

5.i.3  O preço de emissão, após a aplicação de deságio, tendo como parâmetro 

o valor de mercado médio ponderado pelo volume de negociação dos últimos 120 

pregões para as ações ON, e dos últimos 20 pregões para as ações PN, foi 

estabelecido objetivando a não diluição injustificada dos antigos acionistas, em 

conformidade com as disposições da Lei 6.404/76. 

 

5.j – CASO O PREÇO DE EMISSÃO TENHA SIDO FIXADO COM ÁGIO OU 

DESÁGIO EM RELAÇÃO AO VALOR DE MERCADO, IDENTIFICAR A RAZÃO DO 

ÁGIO OU DESÁGIO E EXPLICAR COMO ELE FOI DETERMINADO. 

 

5.j.1  Foi aplicado um deságio de 5,89% sobre o valor médio ponderado por 

volume do último pregão em 01.08.2017 (R$ 39,42), para se obter um valor mais 

aproximado ao de mercado das ações ON (TELB3) no mercado e estimular uma 

participação maior dos acionistas minoritários.  

 

5.j.2   Foi aplicado um deságio de 0,79% sobre o valor médio ponderado por 

volume do último pregão em 21.08.2017 (R$ 28,91), para se obter um valor mais 

aproximado ao de mercado das ações PN (TELB4) no mercado e estimular uma 

participação maior dos acionistas minoritários. 

 

5.k – FORNECER CÓPIA DE TODOS OS LAUDOS E ESTUDOS QUE 

SUBSIDIARAM A FIXAÇÃO DO PREÇO DE EMISSÃO. 

  Os estudos que subsidiam a presente proposta estão nela contidos e 

nos Anexos que a acompanham, os quais se encontram à disposição dos Senhores 

acionistas. 
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5.L – INFORMAR A COTAÇÃO DE CADA UMA DAS ESPÉCIES E CLASSES DE 

AÇÕES DA COMPANHIA NOS MERCADOS EM QUE SÃO NEGOCIADAS, 

IDENTIFICANDO: 

 

I – COTAÇÃO MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA DE CADA ANO, NOS ÚLTIMOS 3 

(TRÊS) ANOS:  

I - COTAÇÃO MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA DE CADA ANO,  NOS 

ÚLTIMOS 3 (TRES) ANOS: 

         

PERÍODO 
Cotação Mínima  COTAÇÃO MÉDIA Cotação Máxima 

TELB3 TELB4 TELB3 TELB4 TELB3 TELB4 

2014 2,00 1,19 6,93 4,29 13,00 8,38 

2015 1,23 0,63 2,29 1,14 5,19 1,84 

2016 15,18 8,95 16,76 11,93 18,35 16,49 

SOMA 18,41 10,77 25,98 17,36 36,54 26,71 

MÉDIA 6,14 3,59 8,66 5,79 12,18 8,90 

 

II – COTAÇÃO MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA DE CADA TRIMESTRE, NOS ÚLTIMOS 

2 (DOIS) ANOS:  

II – COTAÇÃO MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA DE CADA TRIMESTRE, NOS 

ÚLTIMOS 2 (DOIS) ANOS:  

         

PERÍODO 
Cotação Mínima  COTAÇÃO MÉDIA Cotação Máxima 

TELB3 TELB4 TELB3 TELB4 TELB3 TELB4 

4T2016 32,68 18,15 37,62 26,53 42,33 40,90 

3T2016 15,93 10,68 15,96 12,87 16,00 14,96 

2T2016 10,01 6,16 10,76 6,72 11,51 7,17 

1T2016 2,08 0,91 2,73 1,44 3,54 2,27 

SOMA 60,70 35,90 67,07 47,56 73,38 65,30 

MÉDIA 2016 15,18 8,98 16,77 11,89 18,35 16,33 

              

4T2015 2,01 0,63 2,85 0,84 5,19 0,69 
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3T2015 1,25 0,69 1,82 1,02 2,79 1,11 

2T2015 1,48 1,11 2,35 1,42 3,54 1,38 

1T2015 1,23 1,08 1,44 1,19 2,18 1,13 

SOMA 5,97 3,51 8,46 4,47 13,70 4,31 

MÉDIA 2015    1,49     0,88  2,12 1,12    3,43      1,08  

          

SOMA BIANUAL 66,67 39,41 75,53 52,03 87,08 69,61 

MÉDIA BIANUAL 15,92 9,41 17,83 12,45 20,06 16,86 

 

III – COTAÇÃO MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA DE CADA MÊS, NOS ÚLTIMOS 6 

(SEIS) MESES: 

 

III – COTAÇÃO MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA DE CADA MÊS, NOS 
ÚLTIMOS 6 (SEIS) MESES 

         

PERÍODO 
Cotação Mínima  

COTAÇÃO 
MÉDIA  

Cotação 
Máxima 

TELB3 TELB4 TELB3 TELB4 TELB3 TELB4 

JULHO DE 2017 37,21 27,31 40,42 29,50 41,50 31,50 

JUNHO DE 2017 34,99 26,66 37,52 29,17 40,16 31,00 

MAIO DE 2017 34,99 26,01 37,52 34,02 40,16 44,00 

ABRIL DE 2017 39,00 34,20 39,38 39,73 40,15 44,37 

MARÇO DE 2017 45,60 35,00 43,81 41,62 48,10 49,89 

FEVEREIRO DE 2017 34,90 30,07 38,15 35,25 45,00 40,88 

 

IV – COTAÇÃO MÉDIA NOS ÚLTIMOS 90 DIAS: 

 

  Cotação média de 24/05/2017 a 21/08/2017 

     TELB3 (ON): R$ 38,39 por ação – 90 dias 

 

  Cotação média de 24/05/2017 a 21/08/2017 

     TELB4 (PN): R$ 33,60 por ação – 90 dias 

 

V – COTAÇÃO MÉDIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017: 

 AÇÕES ON: SEM COTAÇÃO (utilizada a última cotação média que 
ocorreu no dia 01.08.17, no valor de R$ 39,42; 

 AÇÕES PN: R$ 28,91.  
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5.m – INFORMAR OS PREÇOS DE EMISSÃO DE AÇÕES EM AUMENTOS DE 

CAPITAL REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) ANOS. 

  Não houve aumento de capital realizados nos últimos 3 (três) anos. 

 

5.n – APRESENTAR PERCENTUAL DE DILUIÇÃO POTENCIAL RESULTANTE DA 

EMISSÃO. 

  O percentual de diluição potencial calculado dividindo-se o número 

máximo de ações a serem emitidas pela soma dessa quantidade com a quantidade 

de ações existentes antes do aumento de capital será de 75,1890% para as ações 

ordinárias (ON) e de 79,6733% para as ações preferenciais (PN). 

 

5.o – INFORMAR OS PRAZOS, CONDIÇÕES E FORMA DE SUBSCRIÇÃO E 

INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES EMITIDAS. 

  As ações emitidas serão entregues aos acionistas da Telebras que 

subscreverem dentro do período de 30 dias e integralizarem as mesmas à vista, nos 

termos do Aviso aos Acionistas que será publicado após a aprovação do aumento 

pela Assembleia Geral Extraordinária. 

 

5.p – INFORMAR SE OS ACIONISTAS TERÃO DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA 

SUBSCREVER AS NOVAS AÇÕES EMITIDAS E DETALHAR OS TERMOS E 

CONDIÇÕES A QUE ESTÁ SUJEITO ESSE DIREITO. 

  Conforme determina o artigo 171, § 1º, alínea b, da Lei 6.404, de 1976, 

será aberto o “Direito de Preferência” aos acionistas, para subscrição das ações, e se 

importarem alteração das respectivas proporções no capital social, a preferência será 

exercida sobre ações de espécies e classes idênticas às de que forem possuidores os 

acionistas, somente se estendendo às demais se aquelas forem insuficientes para 

lhes assegurar, no capital aumentado, a mesma proporção que tinham no capital 

antes do aumento, durante 30 (trinta) dias após a publicação do “Aviso aos 

Acionistas”. As importâncias pagas por esses acionistas, no exercício do direito de 

preferência, serão creditadas à vista, em conta do acionista controlador, para futuro 

aumento de capital. 

  No exercício do “Direito de Preferência”, os acionistas que detêm ações 

ordinárias (ON) terão direito de subscrever 303,0469579425% das ações ordinárias 

e 15,7672847107% das ações preferenciais. Os acionistas que detêm ações 
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preferenciais (PN), terão o direito de subscrever 391,9638108669% das ações 

preferenciais. 

 

5.q – INFORMAR A PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE 

EVENTUAIS SOBRAS. 

As sobras não subscritas serão rateadas, na proporção dos valores 

subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim ou lista de subscrição, 

reserva de sobras, cuja condição constará dos boletins e listas de subscrição.  

  Os acionistas que solicitarem a reserva de sobras e que optarem por 

subscrevê-las e integralizá-las, deverão se dirigir a uma agência do Banco Bradesco 

S.A., ou por intermédio da BM&FBOVESPA, e manifestar o seu interesse durante o 

período que constará do Aviso aos Acionistas a ser disponibilizado pela Telebrás após 

a aprovação do aumento de capital pela Assembleia Geral Extraordinária de 

Acionistas. O eventual saldo não rateado entre os acionistas que solicitarem a 

reserva de sobras, será vendido em bolsa de valores em benefício da companhia de 

acordo com Art. 171 o § 7º alíneas a e b da Lei nº 6.404/1976. 

 

5.r – DESCREVER PORMENORIZADAMENTE OS PROCEDIMENTOS QUE SERÃO 

ADOTADOS, CASO HAJA PREVISÃO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO 

AUMENTO DE CAPITAL. 

  Não há previsão de homologação parcial do aumento de capital. 

 

5.s - DESCREVER PORMENORIZADAMENTE OS PROCEDIMENTOS QUE SERÃO 

ADOTADOS CASO O PREÇO DE EMISSÃO DAS AÇÕES SEJA, TOTAL OU 

PARCIALMENTE, REALIZADO EM BENS. 

  Hipótese não aplicável à espécie. 

 

6. EM CASO DE AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE CAPITALIZAÇÃO DE 

LUCROS OU RESERVAS: 

  Hipótese não aplicável à espécie. Restando prejudicadas as respostas a 

todos os quesitos do item 6. 
 

7. EM CASO DE AUMENTO DE CAPITAL POR CONVERSÃO DE DEBÊNTURES EM 

AÇÕES OU POR EXERCÍCIO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO: 
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  Hipótese não aplicável à espécie. Restando prejudicadas as respostas a 

todos os quesitos do item 7. 

 

DECRETO DE AUTORIZAÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL 
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INSTRUÇÃO CVM Nº 481, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009. 

Art. 10, inciso I 
 

1. Eleição de membro suplente do Conselho Fiscal indicado pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Senhor Tarcísio Bastos Cunha, 
brasileiro, separado, bancário, CPF 720.111.735-15, RG 525.188-SSP/SE, SCRN 

706/707, bloco E, entrada 32, apto 302 - CEP 70750.640. Pós-
graduação/Especialização: Marketing e Gestão de Turismo, curso de especialização, 
agosto/2002 a novembro/2003, pelo Centro de Excelência em Turismo da 

Universidade de Brasília; Mídia e Política, curso de extensão, realizado pela 
Universidade de Brasília, março/2005 a julho/2005; e Análise Política e Relações 

Institucionais, curso de especialização, pela Universidade de Brasília, concluído em 
novembro/2010. Graduação: Publicidade e Propaganda, de janeiro/1995 a 
junho/1999, pela Universidade Tiradentes, Aracaju/SE. Funcionário do Banco do 

Brasil desde janeiro/1984. Em novembro/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 Senhor Ministro José Múcio Monteiro. Retorna 
ao BB em setembro/2009 para reestruturar a Assessoria Parlamentar da Instituição, 
dando-lhe o formato de uma Gerência de Relações Institucionais.  Em fevereiro de 

2012 assume Gerência Executiva de Cultura, Marca e Endomarkeitng da Diretoria 
de Marketing e Comunicação do Banco e, em outubro/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. Em dezembro de 2013, pro Governo Federal, como Chefe-de-

Gabinete da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Integra 
equipe do Ministro Gilberto Kassab no Ministério de Ciências, Tecnologia, Inovação 
e Comunicações-MCTIC, primeiro como Assessor Especial do Ministro, assumindo, 

em novembro de 2016, a Diretoria de Gestão de Entidades Vinculadas-DGV, do 
MCTIC. 
 
2.Homologação da indicação de membros do Conselho de Administração, indicado 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Senhor André 
Müller Borges, brasileiro, casado, advogado, CPF 034.836.468-76, cédula de 

identidade 693.9263 SSP-SP, residente na Rua Prof. Alexandre Correia, 300, torre 
3, apto 82, Jardim Vitória Régia – São Paulo - SP, CEP - 05657-230, Secretário de 

telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 
Advogado formado pela Faculdade de Direito da PUC-SP, com extensão na Chicago 
School of Business, André Müller Borges possui 28 anos de experiência executiva 

em grandes empresas, como NET Serviços/Globo, Oi, TVA e Alcoa, nas áreas 
jurídica, regulatória, institucional e estratégica, ocupando cargos de vice-presidência 
executiva, diretoria e gerência, assim como atuando em relevantes escritórios de 

advocacia, como Tozzini Freire e Bettiol Advogados. Atualmente Secretário de 
Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
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André foi, ainda, vice-presidente jurídico e conselheiro vice-presidente da Associação 

Brasileira de TV por Assinatura – ABTA, diretor de telecomunicações da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP e membro das Comissões de 

Regulação e Concorrência e de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, do 
Conselho Federal e da Seccional de São Paulo, respectivamente. É fluente em inglês 
e tem bons conhecimentos de espanhol e francês, tendo residido em Nova York 

durante quatro anos. Tem sido palestrante em diversos seminários e congressos, 
nacionais e internacionais. 
 

3.Homologação da indicação de membros do Conselho de Administração, indicado 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Senhor 

Maximiliano Salvadori Martinhão, engenheiro eletricista e advogado, CPF 
158.543.988-69, cédula de identidade nº 21.204-453-9 – SSP/SP, brasileiro, 
casado, residente no Condomínio Jardim Europa II – Conjunto U – Casa 15 –CEP  

73105-904-Sobradinho–DF, 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. 
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CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL DA TELEBRAS CONTENDO, EM 

DESTAQUE, AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

 

 
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. 

Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

CNPJ 00.336.701.0001-04 

NIRE: 5330000223/1 

 

ESTATUTO SOCIAL  
DA 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS 
 

CAPÍTULO I 
 DA NATUREZA, SEDE E OBJETO DA SOCIEDADE. 

 
Art. 1o - A Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS é uma sociedade anônima aberta, 
de economia mista, vinculada ao Ministério das Comunicações, sob controle da União, com 
prazo de duração indeterminado.  
 
Parágrafo único - O controle da União será exercido mediante a propriedade e posse de, no 
mínimo, cinquenta por cento, mais uma ação, do capital votante da Sociedade. 
  
Art. 2o - A TELEBRÁS tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal.  
 
Parágrafo único - A TELEBRÁS poderá estabelecer filiais e escritórios em qualquer ponto 
do território nacional e no exterior.  
 
Art. 3o - A TELEBRÁS poderá:  
 
I - constituir subsidiárias integrais para a execução de atividades compreendidas no seu 
objeto e que se recomende sejam descentralizadas; 
 
II - participar, minoritária ou majoritariamente, do capital de outras empresas cuja atividade 
interesse ao setor, participar de sociedades de propósito específico, bem como se associar 
a empresas brasileiras e estrangeiras e com elas formar consórcios, na condição ou não de 
empresa líder, objetivando expandir atividades, reunir tecnologias e ampliar investimentos 
aplicados às atividades vinculadas ao seu objeto; 
  
III - celebrar contratos e convênios com quaisquer pessoas ou entidades sem prejuízo das 
atribuições e responsabilidades das empresas exploradoras dos serviços;  
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IV - executar serviços técnicos especializados no Brasil e exterior; e  
 
V - prestar garantias para as sociedades subsidiárias ou controladas, observadas as 
disposições legais pertinentes. 
 
§ 1o - As sociedades subsidiárias ou controladas obedecerão às deliberações dos seus 
respectivos órgãos de administração, as quais estarão vinculadas às diretrizes e ao 
planejamento estratégico aprovados pelo Conselho de Administração da TELEBRÁS, 
observado, quando couber, o disposto no art. 238 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 
1976.  
§ 2o - As relações com as empresas subsidiárias, coligadas ou controladas serão mantidas 
por intermédio de membro da Diretoria Executiva, em conformidade com as diretrizes fixadas 
pelo Conselho de Administração.  
 

§ 3o - A autorização para participações e associações no exterior prevista no inciso II ficará 
condicionada à manifestação da Assembleia Geral de Acionistas. 
 
Art. 4o - A TELEBRÁS tem por objeto:  
 
I - executar, promover e estimular atividades de estudos e pesquisas visando ao 
desenvolvimento do setor de telecomunicações de conformidade com as orientações do 
Ministério das Comunicações;  
II - estimular o desenvolvimento das empresas industriais e de prestação de serviços do setor 
de telecomunicações públicas;  
 
III - executar serviços técnicos especializados afetos à área de telecomunicações públicas; 
IV - executar, promover, estimular e coordenar a formação e o treinamento do pessoal 
necessário ao setor de telecomunicações públicas; 
 
V - implementar a rede privativa de comunicação da administração pública federal; 
 
VI - prestar apoio e suporte a políticas publicas de conexão a Internet em banda larga para 
universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de atendimento, telecentros 
comunitários e outros pontos de interesse público; 
 
VII – prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por 
empresas privadas, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos;  
 
VIII – prestar serviço de conexão a Internet em banda larga para usuários finais, apenas e 
tão somente em localidades onde inexista oferta adequada daqueles serviços, de acordo com 
as definições estabelecidas pelo Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital - CGPID; e 
 
IX – executar outras atividades afins, que lhe forem atribuídas pelo Ministério das 
Comunicações.  
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Parágrafo único - No exercício de seu objeto a TELEBRÁS poderá usar, fruir, operar e 
manter a infraestrutura e as redes de suporte de serviços de telecomunicações de 
propriedade ou posse da administração pública federal.  
 

CAPÍTULO II 
DO CAPITAL SOCIAL 

DAS AÇÕES E DOS ACIONISTAS 
 

“Artigo Proposto” Art. 5º - O Capital social subscrito, totalmente integralizado, é de R$ 

1.594.666.570, (um bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e sessenta e 

seis mil, quinhentos e setenta reais), representado por 49.605.490 (quarenta e nove milhões, 

seiscentos e cinco mil e quatrocentos e noventa) ações, sendo 39.272.779 (trinta e nove 

milhões, duzentos e setenta e dois mil e setecentos e setenta e nove) ações ordinárias e, 

10.332.711 (dez milhões, trezentos e trinta e dois mil, setecentos e onze) ações preferenciais, 

todas nominativas, na forma escritural e sem valor nominal. 

 
Art. 5o - O capital social subscrito, totalmente integralizado, é de R$ 263.145.011,82 
(duzentos e sessenta e três milhões, cento e quarenta e cinco mil, onze reais e oitenta e dois 
centavos) representado por 11.844.270 (onze milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, 
duzentos e setenta) ações, sendo 9.743.971 (nove milhões, setecentos e quarenta e três mil, 
novecentos e setenta e uma) ações ordinárias nominativas e 2.100.299 (dois milhões, cem 
mil, duzentos e noventa e nove) ações preferenciais nominativas, todas sem valor nominal. 
 
Art. 6o - O capital social é representado por ações ordinárias e preferenciais, todas 
nominativas, não podendo as ações preferenciais ultrapassar 2/3 (dois terços) do total das 
ações emitidas. 
 
Parágrafo único - O número de ações de cada espécie será fixada pela assembleia Geral 
de Acionistas, ouvido o Conselho Fiscal, não havendo obrigatoriedade, nos aumentos de 
capital, de se guardar proporção entre elas, observada a manutenção do controle da União. 
 
Art. 7o - A cada ação ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações da 
assembleia Geral. 
 
Art. 8o - As ações preferenciais não têm direito a voto, sendo a elas assegurada prioridade 
no reembolso de capital e no pagamento de dividendos, não cumulativos, de 6% (seis por 
cento) ao ano, sobre o valor resultante da divisão do capital subscrito pelo número total de 
ações da TELEBRÁS.  
 
Art. 9o - O aumento do capital social pode ser feito:  
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I - pela capitalização de lucros e reservas; 
  
II - pela conversão, em ações, de debêntures e pelo exercício de direitos conferidos a bônus 
de subscrição ou de opção de compra de ações; e  
 
III - pela subscrição pública ou particular de ações.  
 
Art. 10 - O capital social da TELEBRÁS, por deliberação da assembleia Geral, poderá ser 
aumentado pela capitalização de lucros ou de reservas, sem modificação do número de 
ações. 
 
Art. 11 - O aumento de capital pela conversão, em ações, de debêntures e pelo exercício de 
direitos conferidos a bônus de subscrição ou de opção de compra de ações será feito por 
deliberação da assembleia Geral de Acionistas, nas condições especificadas nos títulos 
objeto de conversão. 
 
Art. 12 - Sobre os recursos transferidos pela União ou depositados por acionistas 
minoritários, para fins de aumento do capital social, incidirão encargos financeiros 
equivalentes à Taxa Selic ou outro índice que venha a substituí-la, desde o dia da 
transferência até a data da capitalização. 
 
Art. 13 - Por deliberação da assembleia pode ser excluído o direito de preferência para 
emissão de ações, debêntures conversíveis em ações, ou bônus de subscrição cuja 
colocação seja feita mediante:  
 
I - subscrição pública ou venda em bolsa de valores;  
 
II - permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos arts. 257 e 
263 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e  
 
III - gozo de incentivos fiscais, nos termos de lei especial. 
 
Art. 14 - A integralização das ações obedecerá às normas estabelecidas pela Assembleia 
Geral. 
 
Parágrafo único - O acionista que não fizer o pagamento de acordo com as normas e 
condições a que se refere o caput ficará de pleno direito constituído em mora, 
independentemente de interpelação, quando então poderá a TELEBRÁS promover a 
execução ou determinar a venda das ações, por conta e risco do mesmo. 
 
Art. 15 - As ações da TELEBRÁS são escriturais, sendo mantidas em conta de depósito, em 
instituição financeira, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados.  
 

CAPÍTULO III 
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DOS DEMAIS TÍTULOS MOBILIÁRIOS 
 
Art. 16 - Por deliberação da assembleia Geral, a TELEBRÁS poderá emitir debêntures que 
conferirão aos seus titulares direitos de crédito contra ela, nas condições constantes da 
escritura de emissão e, se houver do certificado. 
 
Art. 17 - A TELEBRÁS, por resolução da assembleia Geral de Acionistas, poderá emitir bônus 
de subscrição para alienação ou como vantagem adicional à subscrição de ações ou 
debêntures.  
 

CAPÍTULO IV 
DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 
Art. 18 - A assembleia Geral é o órgão superior da TELEBRÁS, com poderes para deliberar 
sobre todos os negócios relativos ao objeto social e tomar as providências que julgar 
convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Sociedade.  
 
Art. 19 - Compete privativamente à assembleia Geral: 
 
I - reformar o Estatuto Social; 
 
II - autorizar a emissão de debêntures e de debêntures conversíveis em ações ou vendê-las, 
se em tesouraria, bem como autorizar a venda de debêntures conversíveis em ações de sua 
titularidade de emissão de empresas controladas, podendo delegar ao Conselho de 
Administração a deliberação sobre a época e as condições de vencimento, amortização ou 
resgate, a época e as condições de pagamento dos juros, da participação nos lucros e de 
prêmio de reembolso, se houver, e o modo de subscrição ou colocação, bem como o tipo de 
debêntures; 
 
III - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do 
capital social; 
 
IV - deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da TELEBRÁS, sua 
dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; 
  
V - suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigações impostas 
pela lei ou pelo Estatuto;  
 
VI - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e os 
membros do Conselho Fiscal; 
 
VII - fixar a remuneração, global ou individual, dos membros do Conselho de Administração, 
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; 
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VIII - tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras por eles apresentadas; 
 
IX - autorizar a alienação, no todo ou em parte, das ações de seu capital social; 
 
X - deliberar sobre o aumento do capital social por subscrição de novas ações; 
 
XI - deliberar sobre a emissão de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, no País ou 
no exterior; e 
XII - autorizar a permuta de ações ou outros valores mobiliários. 
 
Art. 20 - 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; e 
 
V - por acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do capital votante, 
quando os administradores não atenderem, no prazo de 8 (oito) dias, a pedido de convocação 
que apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem 
tratadas. 
 
VI - procedida a convocação, os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações 
Nominativas nas Bolsas de Valores, que desejarem participar das Assembleias de Acionistas, 
deverão apresentar extrato fornecido pelo custodiante, demonstrando sua posição acionária 
atualizada. 
 
Art. 21 - A assembleia Geral será presidida pelo presidente da TELEBRÁS ou por seu 
substituto e, na ausência de ambos, por um acionista escolhido pela maioria dos votos 
presentes. 
 
Art. 22 - Dos trabalhos e deliberações da assembleia Geral será lavrada ata, assinada pelos 
membros da mesa e pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria 
necessária para as deliberações tomadas. 
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§ 1o - A ata será lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos. 
 
§ 2o - Salvo deliberação em contrário da assembleia, as atas serão publicadas com omissão 
das assinaturas dos acionistas. 
 
Art. 23 - Anualmente, nos quatro primeiros meses subsequentes ao término do exercício 
social, a assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, para:  
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 Fiscal e, quando for o caso, os membros do Conselho 
de Administração. 
 
Art. 24 - A assembleia Geral se reunirá, extraordinariamente, sempre que os interesses da 
TELEBRÁS o exigirem.  
 

CAPÍTULO V 
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

 
Art. 25 - São órgãos de administração da TELEBRÁS:  
 
I - o Conselho de Administração; e 
II - a Diretoria-Executiva, composta do Presidente e de até 4 (quatro) Diretores, constituindo-
se, para fins deliberativos, em Diretoria Colegiada. 
 

§ 1o - Os princípios de organização da TELEBRÁS, as áreas funcionais das unidades 
da Diretoria Executiva, suas responsabilidades e competências gerais, assim como as 
atribuições de seus titulares, são especificadas no Regimento Interno, aprovado pelo 
Conselho de Administração.  

 
§ 2o - As atribuições e poderes conferidos por lei a cada um dos órgãos da 

administração não podem ser delegados a outro órgão.  
 

Seção I 
Do Conselho de Administração 

 
Art. 26 - O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, exercerá a 
administração superior da TELEBRÁS.  
 
Art. 27 - O Conselho de Administração será composto por 8 (oito) membros. 
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I – três indicados pelo Ministério das Comunicações, sendo 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; 
 
II – o Presidente da TELEBRAS, como membro nato; 
 
III – um indicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
 
IV – um eleito pelos acionistas minoritários; 
 
V – um eleito pelos acionistas preferencialistas que representem em conjunto, no mínimo, 
10% (dez por cento) do capital social; excluído o acionista controlador; 
 
VI – um representante dos empregados, na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 
2010, e sua regulamentação. 
 
§ 1º - O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, 
permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas. 
 
§ 2º - No prazo do parágrafo anterior serão considerados os períodos anteriores de gestão 
ocorridas há menos de dois anos. 
 
§ 3º - Atingido o limite a que se referem os parágrafos anteriores, o retorno de membro do 
Conselho de Administração só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo 
de gestão. 
 
§ 4º - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração prorrogar-se-á até a 
efetiva investidura dos novos membros.  
 
Art. 28 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, 
extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus 
membros. 
 
§ 1o - O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos, presente a maioria de 
seus membros, tendo o Presidente, além do voto comum, o de qualidade. 
 
§ 2o - O Conselho de Administração poderá ser assessorado por um Comitê de Auditoria. 
Art. 29 - Compete ao Conselho de Administração:  
 
I - fixar a política de orientação geral dos negócios da TELEBRÁS e acompanhar sua 
execução; 
 
II - convocar a assembleia Geral; 
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III - aprovar e submeter à assembleia Geral as demonstrações financeiras e o Relatório de 
Administração da TELEBRÁS, neles incluídas as demonstrações consolidadas; 
 
IV - eleger e destituir, a qualquer tempo, os diretores da TELEBRÁS, fixando-lhes as 
atribuições, observadas as disposições legais e estatutárias; 
 
V - aprovar, mediante proposta da Diretoria Executiva, a indicação ou destituição de titular da 
Auditoria Interna; 
VI - aprovar os planos gerais da TELEBRÁS;  
 
VII - resolver sobre as condições de emissão de debêntures, por delegação da Assembléia 
Geral; 
 
VIII - aprovar o Regimento da TELEBRÁS especificando as atribuições de cada diretor, 
observadas as disposições legais e estatutárias; 
 
IX - autorizar a alienação dos bens imóveis da TELEBRÁS; 
 
X - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros da TELEBRÁS, 
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros 
atos; 
XI - escolher e destituir os auditores independentes; 
 
XII - aprovar e alterar o Regimento Interno do Conselho; 
 
XIII - conceder licença e férias aos membros da Diretoria, indicando o respectivo substituto. 
 
XIV - aprovar a participação da TELEBRÁS no capital de outras empresas ou a cessação 
dessa participação e a constituição de empresas subsidiárias; 
 
XV - autorizar a aquisição de ações de emissão da TELEBRÁS para efeito de cancelamento 
ou permanência em tesouraria e posterior alienação; 
 
XVI - deliberar sobre os atos de fixação do quadro geral de pessoal, do plano de cargos e 
salários, de gratificações, direitos e vantagens, bem como a contratação, a termo, de 
profissionais, na forma da legislação pertinente;  
 
XVII - autorizar a aquisição de bens ou serviços que ultrapassem o limite fixado nas normas 
internas e na legislação pertinente; 
 
XVIII – aprovar, mediante proposta da Diretoria Executiva, a constituição de ônus reais e a 
prestação de garantias pela TELEBRÁS a obrigações de terceiros; e 
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XIX - executar outras atividades que lhe sejam cometidas pela lei, pelo Estatuto, pela 
assembleia Geral ou pelo Ministério das Comunicações. 
 
Parágrafo único – O Conselheiro de administração não participará das discussões e 
deliberações sobre assuntos que envolvam conflito de interesse, sendo tais assuntos 
deliberados em reunião separada e exclusiva para tal fim. 
 
Art. 30 - Ao Conselho de Administração compete dirimir questões em que não haja previsão 
estatutária.  
 

Seção II 
Da Diretoria Executiva 

 
Art. 31 - A Diretoria Executiva será composta pelo Presidente e pelos Diretores da 
TELEBRÁS, eleitos e destituídos estes, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, 
com prazo de gestão unificado e de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) 
reconduções consecutivas. 
§ 1º - no prazo previsto no caput serão considerados os períodos anteriores de gestão 
ocorridos há menos de dois anos e a transferência de Diretor para outra Diretoria. 
 
§ 2º - Atingidos os limites a que se refere este artigo, o retorno de membro da Diretoria 
Executiva só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão. 
 
§ 3º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva se prorrogará até a efetiva 
investidura dos novos membros. 
 
Art. 32 - A Diretoria Executiva reunir-se-á mensalmente, sob a forma de colegiado, e, ainda, 
quando convocada pelo Presidente ou solicitada por um de seus membros. 
§ 1o - As deliberações da Diretoria Executiva serão registradas em ata própria. 
 
§ 2o - O Presidente votará como membro da Diretoria Executiva, podendo exercer, quando 
couber, o voto de qualidade. 
 
Art. 33 - Compete à Diretoria Executiva:  
 
I - estabelecer políticas específicas e diretrizes decorrentes da orientação geral dos negócios 
fixada pelo Conselho de Administração; 
 
II - aprovar as políticas de prestação de serviços, econômico-financeira, administrativa, 
operacional, tecnológica e de recursos humanos, seus objetivos e metas; 
 
III - aprovar a estrutura organizacional da TELEBRÁS, com as respectivas funções e 
competências de suas unidades, ressalvadas as alterações de competência específica do 
Conselho de Administração; 
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IV - definir, em harmonia com as diretrizes do Conselho de Administração o quadro de 
pessoal e suas alterações, o plano de cargos e salários, vantagens e benefícios;  
 
V - aprovar a normatização de pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime 
disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade e firmar acordos trabalhistas; 
VI – aprovar a normatização de licitações; 
 
VII - aprovar as políticas de aquisição de serviços de terceiros, de insumos de produção e de 
ativos; 
 
VIII - aprovar o planejamento estratégico da TELEBRÁS e suas revisões; 
  
IX - deliberar e submeter ao Conselho de Administração: 

a) as propostas de orçamento,  os programas anuais e plurianuais e as operações 

de empréstimo e financiamento; 

b)  as demonstrações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, a destinação do 
resultado líquido, a modificação e integralização do capital e a absorção de eventuais 
prejuízos com as reservas de lucro, o relatório da administração e o processo de prestação 
de contas referentes a cada exercício; 
c)  proposta de criação de empregos e a fixação de salários e vantagens, bem como a 
contratação, a termo, de profissionais, na forma da legislação pertinente; 
d)  proposta de renúncia e a desistência de direitos de opção; e 
e)  a aquisição de bens ou serviço que ultrapassem o limite fixado nas normas internas e 
na legislação pertinente. 
X - aprovar a abertura e o fechamento de dependências administrativas e operacionais; 
 
XI - propor ao Conselho de Administração a alienação dos bens imóveis da TELEBRÁS e 
autorizar a alienação dos demais bens do ativo permanente, exceto quaisquer títulos ou 
valores mobiliários, no País ou no exterior; 
XII - apresentar ao Conselho de Administração proposta de alteração do Estatuto; 
 
XIII - aprovar a contratação de seguros de interesse da TELEBRÁS; 
 
XIV - aprovar a abertura de contas em instituições financeiras e a contratação de empréstimos 
pela TELEBRÁS, no País e no exterior, obedecida a legislação em vigor; 
 
XV - deliberar sobre financiamentos, empréstimos e concessão de avais, fianças e outras 
garantias semelhantes; e 
 
XVI - deliberar sobre os casos omissos, em seu âmbito de competência, e submeter ao 
Conselho de Administração, com pronunciamento, os assuntos que dependam daquela 
instância. 
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Art. 34 - Após o término da gestão, os ex-membros da Diretoria Executiva ficam impedidos, 
por um período de quatro meses, contados do término da gestão, se maior prazo não for 
fixado nas normas regulamentares, de: 
 
I - exercer atividades ou prestar qualquer serviço a sociedades ou entidades concorrentes da 
TELEBRÁS; 
 
II - aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com 
pessoa física ou jurídica com a qual tenham mantido relacionamento oficial direto e relevante 
nos seis meses anteriores ao término da gestão, se maior prazo não for fixado nas normas 
regulamentares; e 
 
III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa física ou jurídica, perante órgão 
ou entidade da Administração Pública Federal com que tenha tido relacionamento oficial 
direto e relevante nos seis meses anteriores ao término da gestão, se maior prazo não for 
fixado nas normas regulamentares. 
 
§ 1o - Durante o período de impedimento, os ex-membros da Diretoria Executiva fazem jus à 
remuneração compensatória equivalente à da função que ocupavam neste órgão, observado 
o disposto no § 2o deste artigo. 
 
§ 2o - Não terão direito à remuneração compensatória de que trata o § 1o deste artigo os ex-
membros da Diretoria Executiva não oriundos do quadro de pessoal da TELEBRÁS que, 
respeitados os incisos I, II e III, deste artigo, optarem pelo retorno, antes do término do 
período de impedimento, ao cargo ou emprego que, anteriormente à sua investidura, 
ocupavam na administração pública ou privada. 
 
§ 3o - Finda a gestão, os ex-membros da Diretoria Executiva oriundos do quadro de pessoal 
da TELEBRÁS sujeitam-se às normas internas aplicáveis a todos os empregados, observado 
o disposto no § 1o deste artigo. 
 
§ 4o - Salvo dispensa do Conselho de Administração, na forma do § 5o, o descumprimento 
da obrigação de que trata os incisos I, II e III, deste artigo, implica, além da perda da 
remuneração compensatória prevista no § 1o, a devolução do valor já recebido a esse título 
e o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração 
compensatória que seria devida no período, sem prejuízo do ressarcimento das perdas e 
danos a que eventualmente der causa. 
 
§ 5o - O Conselho de Administração pode, a requerimento do ex-membro da Diretoria 
Executiva, dispensá-lo do cumprimento da obrigação prevista nos incisos I, II e III, deste 
artigo, sem prejuízo das demais obrigações legais a que esteja sujeito. Nessa hipótese, não 
é devido o pagamento da remuneração compensatória a que alude o § 1o, a partir da data 
em que o requerimento for recebido.  
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Subseção I 

Do Presidente 
 
Art. 35 - O Presidente da TELEBRÁS será indicado pelo Ministro de Estado das 
Comunicações e nomeado pelo Conselho de Administração. 
 
Parágrafo único - Em suas ausências e impedimentos, o Presidente será substituído por um 
de seus Diretores. 
 
Art. 36 - São atribuições do Presidente: 
 
I - representar a TELEBRÁS em juízo ou fora dele; 
 
II - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 
 
III - dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas da TELEBRÁS; 
 
IV - cumprir e fazer cumprir as normas da TELEBRÁS, as decisões da Diretoria Executiva e 
as deliberações do Conselho de Administração; 
 
V - designar o Diretor que o substituirá em suas ausências ou impedimentos eventuais; 
 
VI - admitir, designar, promover, licenciar, transferir, dispensar, requisitar, ceder empregados 
e prover cargos e funções de confiança, bem como exercer o poder disciplinar, observada a 
distribuição de competências e a legislação pertinente; 
 
VII - representar a TELEBRÁS, assinando convênios, ajustes, acordos de cooperação, 
contratos ou quaisquer instrumentos de formalização de acordo de vontade em direito 
admitidos;  
 
VIII - encaminhar aos órgãos competentes do Ministério das Comunicações e de outras áreas 
governamentais os documentos e as informações que devam ser apresentados, 
sistematicamente ou quando solicitados, para efeito de acompanhamento e controle das 
atividades da TELEBRÁS; 
 
IX – constituir, por prazo determinado, e destituir procuradores em nome da TELEBRÁS; 
 
X - submeter aos Conselhos de Administração e Fiscal, dentro dos prazos legais do ano 
subsequente ao exercício social, o relatório da administração e as contas da diretoria, 
acompanhadas dos pareceres dos auditores internos e independentes, e da manifestação da 
Diretoria Executiva; 
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XI - propor à Diretoria Executiva a criação de cargos e funções de confiança, empregos e a 
fixação de salários e vantagens, a requisição de pessoal e a cessão de empregado, bem 
como a contratação, a termo, de profissionais, na forma da legislação pertinente; 
 
XII - delegar competência aos Diretores e a empregados para a prática de atos específicos; 
 
XIII - determinar a publicação do Relatório Anual das Atividades da TELEBRÁS; 
 
XIV - acompanhar o cumprimento das diretrizes governamentais aplicáveis à TELEBRÁS; 
 
XV - propor ao Conselho de Administração os nomes para Diretores da TELEBRÁS; 
 
XVI - designar os representantes da TELEBRÁS nas Assembleias Gerais das suas 
subsidiárias, controladas e coligadas, em conformidade com as diretrizes fixadas pelo 
Conselho de Administração; e 
 
XVII - praticar os demais atos necessários ao desempenho de suas atribuições e deliberar, 
“ad referendum” da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração, sobre os casos 
omissos e de urgência.  
 

Subseção II 
Dos Diretores 

 
Art. 37 - São atribuições dos Diretores, no âmbito de sua área de competência:  
I - dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas, bem como aprovar 
atos normativos;  
 
II - cumprir e fazer cumprir as normas da TELEBRÁS e as decisões do Conselho de 
Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Presidente; 
  
III - propor alterações no quadro de pessoal;  
 
IV – propor ao Presidente os candidatos a ocupantes de cargos e funções de confiança;  
 
V - propor planos estratégicos e projetos especiais, justificando os seus objetivos e metas; 
  
VI - aprovar planos operacionais e projetos a serem desenvolvidos;  
 
VII - propor orçamentos e programas anuais e plurianuais; 
  
VIII - encaminhar ao Presidente e à Diretoria Executiva proposições que julgar de interesse 
da TELEBRÁS; e  
 
IX - praticar os demais atos de gestão necessários ao desempenho de suas atribuições.  
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CAPÍTULO VI 

DO CONSELHO FISCAL 
 

Art. 38 - O Conselho Fiscal, de caráter permanente, compõe-se de 5 (cinco) membros 
efetivos e 5 (cinco) suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, 
sendo dois membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelo Ministro de Estado da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, um membro efetivo e respectivo suplente 
indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, como representantes do Tesouro Nacional, 
computados os eleitos pelas ações ordinárias minoritárias e pelas ações preferenciais. 
  
§ 1o – O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, permitidas, 
no máximo, 2 (duas) reconduções consecutivas. 
 
§ 2º - Atingido o limite a que se refere o parágrafo acima, o retorno do membro do Conselho 
Fiscal só poderá ser efetuado após decorrido prazo equivalente a um prazo de atuação. 
 
§ 3º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente 
da assinatura de termo de posse, desde a respectiva eleição. 
 
§ 4º - Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente, 
a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão.  
 
§ 5º - O Conselho Fiscal poderá solicitar à Empresa a designação de pessoal qualificado para 
secretariá-lo e prestar-lhe apoio técnico. 
 
Art. 39 - Somente podem ser eleitos para o Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no 
País, diplomadas em curso de nível universitário, ou que tenham exercido, por prazo mínimo 
de 3 (três) anos, cargo de Administrador de Empresa ou de Conselheiro Fiscal.  
 
Art. 40 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês para apreciar os 
atos de gestão e, extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou da maioria de 
seus membros.  
 
Parágrafo único - As deliberações do Conselho Fiscal, presente a maioria dos seus 
membros, serão registradas em ata própria.  
 
Art. 41 - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, 
pelo respectivo suplente.  
Art. 42 - Compete ao Conselho Fiscal, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam 
conferidas em virtude de disposição legal ou por determinação de Assembleias Geral:  
 
I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o 
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 
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II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as 
informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia 
Geral;  
 
III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à 
assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus 
de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, 
transformação, incorporação, fusão ou cisão da TELEBRÁS; 
  
IV - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não 
tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da TELEBRÁS, à 
assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis 
à Sociedade; 
  
V - convocar a assembleias Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por 
mais de 1 (um) mês essa convocação, e a Extraordinária sempre que ocorrerem motivos 
graves ou urgentes, incluindo na pauta das assembleias as matérias que considerar 
necessárias;  
 
VI - analisar, pelo menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras 
elaboradas periodicamente pela Diretoria Executiva;  
 
VII - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; e  
 
VIII - exercer as atribuições previstas em lei ou definidas pela assembleia Geral, no caso de 
liquidação da TELEBRÁS.  
 
Parágrafo único - Os membros do Conselho Fiscal participarão, obrigatoriamente, das 
reuniões do Conselho de Administração em que devam ser apreciadas as matérias referidas 
nos incisos II, III e VII deste artigo. 
 

CAPÍTULO VII 
DA AUDITORIA 

 
Seção I 

Da Auditoria Interna 
 

Art. 43 - Contará a TELEBRÁS com uma Auditoria Interna, vinculada ao Conselho de 
Administração, sendo que a sua designação, nomeação, exoneração ou dispensa será 
submetida, pelo Presidente da Empresa, à aprovação do Conselho de Administração, e, 
após, à aprovação da Controladoria-Geral da União.  
 

Seção II 
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Do Comitê de Auditoria 
 

Art. 44 - O Comitê de Auditoria, com as atribuições e encargos previstos na legislação, será 
formado por 3 (três) membros efetivos e um suplente, os quais terão mandato anual, 
renovável até o máximo de cinco anos, nos termos das normas aplicáveis.  

§ 1o - Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos pelo Conselho de 
Administração, obedecendo ao disposto neste Estatuto e aos seguintes critérios:  

 
I - um membro titular será escolhido dentre os indicados pelos Conselheiros de Administração 
eleitos pelos acionistas minoritários; e  
 
II - dois membros titulares serão escolhidos dentre os indicados pelos Conselheiros de 
Administração representantes da União.  
 
§ 2o - Os integrantes do Comitê de Auditoria deverão possuir comprovados conhecimentos 
nas áreas de contabilidade e auditoria.  
 
§ 3o - O membro suplente auxiliará os titulares nos trabalhos do Comitê, porém sem direito a 
voto, quando nessa condição.  
 
§ 4o - Perderá o cargo o membro do Comitê de Auditoria que deixar de comparecer, com ou 
sem justificativa, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a quatro reuniões alternadas 
durante o período de 12 (doze) meses, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, e, a 
qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração. 
  
§ 5o - São atribuições do Comitê de Auditoria, além de outras previstas na legislação própria: 
I – assessorar o Conselho de Administração no que concerne ao exercício de suas funções 
de auditoria e fiscalização; e  
 
II – supervisionar as atividades e avaliar os trabalhos da auditoria interna e da auditoria 
independente.  
 
§ 6o - O funcionamento do Comitê de Auditoria será regulado por meio do seu regimento 
interno, observado que:  
 
I – reunir-se-á, no mínimo trimestralmente, com a Diretoria Executiva, com os auditores 
independentes e com a Auditoria Interna, em conjunto ou separadamente, a seu critério; e 
  
II – o Comitê de Auditoria poderá convidar para participar, sem direito a voto, das suas 
reuniões:  
a)  membros do Conselho Fiscal;  
b)  o titular e outros representantes da Auditoria Interna; e 
c)  quaisquer membros da Diretoria Executiva ou empregados da TELEBRÁS.  
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§ 7o - A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, a ser definida pelo Conselho de 
Administração, será compatível com o plano de trabalho aprovado por este Colegiado. 
 
I – a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria não será superior a 10% do honorário 
médio percebido pelos Diretores; 
  
II – no caso de servidores públicos ou empregados da TELEBRÁS, a sua remuneração pela 
participação no Comitê de Auditoria ficará sujeita às disposições estabelecidas na legislação 
e regulamento pertinentes; e 
  
III – o integrante do Comitê de Auditoria que for, também, membro do Conselho de 
Administração deverá optar pela remuneração relativa a apenas um dos cargos.  

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES COMUNS AOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 45 - Ao Presidente e aos Diretores é lícito delegar as atribuições que lhes são conferidas 
por este Estatuto, observadas as limitações legais pertinentes e vedada a sub-delegação 
.  
Art. 46 - A remuneração dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, além do 
reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da 
função será fixada pela assembleia Geral que os eleger, observado o limite estabelecido na 
Lei no 9.292, de 12 de julho de 1996.  
 
Art. 47 - Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e o Presidente e Diretores 
da TELEBRÁS apresentarão declaração de bens ao assumirem e ao deixarem as funções, 
fazendo-o, também, anualmente.  
 
Art. 48 - A remuneração, os direitos, inclusive férias, e as vantagens do Presidente e dos 
Diretores serão estabelecidos pela assembleia Geral, observada a legislação pertinente, 
assegurado os direitos e vantagens oferecidos ao empregado de maior remuneração, vedado 
o pagamento em dobro da remuneração relativa às férias não gozadas no decorrer do período 
concessivo. 
  
Art. 49 - Os administradores e os conselheiros fiscais são responsáveis, na forma da lei, 
pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições. 
  
§ 1o - A TELEBRÁS, por intermédio de sua consultoria jurídica ou mediante advogado 
especialmente contratado, assegurará aos integrantes e ex-integrantes da Diretoria 
Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal a defesa em processos judiciais e 
administrativos contra eles instaurados, pela prática de atos no exercício do cargo ou função, 
nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da Empresa. 
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§ 2o - O benefício previsto no § 1o aplica-se àqueles que figuram no pólo passivo de processo 
judicial ou administrativo, em decorrência de atos que tenham praticado no exercício de 
competência delegada pelos administradores. 
  
§ 3o - A forma do benefício mencionado nos §§ 1o e 2o será definida pelo Conselho de 
Administração, ouvida a área jurídica da TELEBRÁS.  
 
§ 4o - Se algum dos ocupantes dos cargos ou funções mencionadas nos §§ 1o e 2o for 
condenado, em decisão judicial transitada em julgado, com fundamento em violação de lei 
ou do Estatuto, ou decorrente de ato culposo ou doloso, deverá ressarcir à TELEBRÁS todos 
os custos e despesas decorrentes da defesa de que trata o § 1o, além de eventuais prejuízos 
causados.  
  
§ 5o - A TELEBRÁS poderá manter, na forma e extensão definidas pelo Conselho de 
Administração, contrato de seguro permanente em favor dos ocupantes dos cargos ou 
funções mencionadas nos §§ 1o e 2o, para resguardá-los de responsabilidade por atos pelos 
quais eventualmente possam vir a ser demandados judicial ou administrativamente. 
  
§ 6o - Fica assegurado aos ocupantes dos cargos ou funções mencionadas nos §§ 1o e 2o o 
acesso a informações e documentos constantes de registros ou de bancos de dados da 
TELEBRÁS, indispensáveis à defesa administrativa ou judicial, em ações propostas por 
terceiros, decorrentes de atos praticados no exercício do cargo ou função.  

 
Art. 50 - Os administradores eleitos da TELEBRAS, atendidos os requisitos legais, devem 
ser brasileiros idôneos e de reputação ilibada, devendo os diretores ser residentes no País. 
 
Art. 51 - Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei, dar-se-á a 
vacância do cargo quando o administrador deixar de assinar o termo de investidura no prazo 
de 30 (trinta) dias, contado da data da eleição ou nomeação, ou deixar o exercício da função 
por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou 90 (noventa) intercalados durante o prazo da 
gestão, tudo sem justa causa, a juízo do Conselho de Administração.  
§ 1o - Ocorrendo a vacância de cargo de Conselheiro de Administração, a substituição far-
se-á segundo o disposto no art. 150 da Lei no 6.404, de 1976, até a realização da primeira 
assembleia que eleger o novo titular para completar o prazo de gestão.  
 
§ 2o - No caso de vacância de 2/3 (dois terços) dos cargos do Conselho de Administração, 
os membros remanescentes convocarão imediatamente a assembleia Geral.  
 
§ 3o - No caso de vacância de cargo de Diretor, o Conselho promoverá a eleição do substituto.  
 
§ 4o - A renúncia ao cargo de administrador é feita mediante comunicação escrita ao órgão a 
que o renunciante integrar, tornando-se eficaz, a partir desse momento, perante a 
TELEBRÁS e, perante terceiros, após o arquivamento do documento  de  renúncia no registro 
do comércio e sua publicação.  
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Art. 52 - Os Conselheiros, Presidente e Diretores poderão participar das reuniões, se 
necessário, por telefone, videoconferência, ou outro meio de comunicação que possa 
assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto. O Conselheiro, Presidente ou 
Diretor, nessa hipótese, será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado 
válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião.  
 

CAPÍTULO IX 
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
Art. 53 - O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se a 31 de dezembro de 
cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e demais demonstrações 
financeiras, que deverão atender as disposições legais aplicáveis. 
  
Art. 54 - Juntamente com as demonstrações financeiras, os órgãos da administração da 
TELEBRÁS apresentarão à assembleia Geral Ordinária proposta sobre a participação dos 
empregados nos lucros e sobre a destinação do lucro líquido do exercício.  
 
Art. 55 - O resultado do exercício, após a dedução para atender eventuais prejuízos 
acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda, terá a seguinte destinação:  
I - cinco por cento para constituição da reserva legal até o limite de 20% (vinte por cento) do 
capital social; e  
II – 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para pagamento dos dividendos. 
  
§ 1o - O saldo, se houver, será apresentado ao Conselho de Administração, acompanhado 
de plano de aplicação elaborado pela Diretoria Executiva, para a aprovação e 
encaminhamento à assembleia Geral.  
 
§ 2o - Os prejuízos acumulados devem, preferencialmente, ser deduzidos do capital social, 
na forma prevista no art. 173 da Lei nº 6.404, de 1976.  
 
Art. 56 - 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.  
 
§ 1o - 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.  
§ 2o - Salvo deliberação em contrário da assembleia Geral, os dividendos serão pagos "pro 
rata" dia, subseqüente ao da realização do capital.  
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§ 3o - Os órgãos da administração poderão pagar ou creditar juros sobre o capital próprio nos 
termos do art. 9o, § 7o, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e 
regulamentação pertinentes, até o limite dos dividendos mínimos obrigatórios de que trata o 
art. 202, da Lei no 6.404, de 1976, os quais serão imputados a esses mesmos dividendos, 
mesmo quando incluídos no dividendo mínimo das ações preferenciais. 
  
§ 4o - Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, a TELEBRÁS efetuará o 
pagamento dos dividendos ou dos juros sobre o capital próprio, devido aos acionistas, no 
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data em que forem declarados e, em qualquer caso, 
dentro do exercício social correspondente, observadas as normas legais pertinentes. 
   
§ 5o - A TELEBRÁS poderá, mediante deliberação do Conselho de Administração, antecipar 
valores aos seus acionistas, a título de dividendos ou juros sobre o capital próprio, sendo 
estes corrigidos pela Taxa SELIC, desde a data do efetivo pagamento até o encerramento do 
respectivo exercício social, na forma prevista no art. 204 da Lei no 6.404, de 1976.  
 
§ 6o - Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos reverterão em favor da 
TELEBRÁS.  

 
CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 57 - A TELEBRÁS se regerá pela Lei no 5.792, de 11 de julho de 1972, pela Lei no 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, pelo presente Estatuto, pela legislação de telecomunicações, 
pelo Decreto no 7.175, de 12 de maio de 2010, e pelos demais dispositivos legais aplicáveis. 
  
Art. 58 - Em caso de extinção da TELEBRÁS, seus bens, direitos e obrigações reverterão à 
União e aos acionistas, na proporção de suas participações. 
 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins que o presente Estatuto, aprovado na 90ª Assembleia 
Geral Extraordinária, realizada em 03.08.2010, arquivado na Junta Comercial do Distrito 
Federal sob o n.º 20100633277 em 09/09/2010, publicado no DOU de 20/09/2010, encontra-
se atualizado e em pleno vigor, consolidando as seguintes alterações:  
 
91ª. AGE de 03/08/2010 JCDF 20101004427em 07/01/2011 DOU de 20/01/2011. 
92ª. AGE de 08/03/2012 JCDF 20120171201 em 29/03/2012 DOU de 11/04/2012. 
94ª. AGE de 04/07/2012 JCDF 20120552043 em 11/07/2012 DOU de 25/07/2012. 
96ª AGE de 28/06/2013 JCDF 20130610003 em 30/07/2013 DOU de 12/08/2013. 
98ª AGE de 02/03/2016 JCDF 20160169585 em 10/03/2016 DOU de 07/04/2016. 
99ª AGE de 26/04/2017 JCDF 20170354504 em 26/05/2017 DOU de 05/06/2017. 
101ª AGE de 26/09/2017 JCDF xxxxxxxxxxx em xxxxxxxxxx  DOU de xxxxxxxxx. 
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Brasília, 26 de setembro de 2017. 
 

JARBAS JOSÉ VALENTE 
Presidente Interino da TELEBRAS 

 

 

 

 

 

 


