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Proposta da Administração da Telebras a ser submetida à aprovação da 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 28/06/2013, nos termos da 

Instrução CVM nº 481/09. 
 
 
 

Senhores Acionistas, 
 

 
 

A Administração da Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS vem 
apresentar aos seus acionistas sua proposta sobre as matérias constantes 

da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
28/06/2013, às 15h: 

 
 

1- Eleição de Conselheiro Fiscal, efetivo, representante do Tesouro 
Nacional, em substituição ao Senhor José Cordeiro Neto, indicado 

pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme artigo 38 do Estatuto 
Social da Telebrás. 

2- Redução do Capital Social, mediante amortização integral dos 

prejuízos acumulados. 
3- Alteração do Art. 5º. do Estatuto Social em virtude da redução do 

capital social. 
4- Retificação do valor global da remuneração da Diretoria e dos 

membros do Conselho de Administração para o período abril2013-
março2014. 

 
 

Brasília-DF, 10 de junho de 2013 

Caio Cezar Bonilha Rodrigues 

Presidente 
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1. Eleição de Conselheiro Fiscal, efetivo, representante do Tesouro 

Nacional, em substituição ao Senhor José Cordeiro Neto, 

indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme artigo 

38 do Estatuto Social da Telebrás. 

 

A administração da Telebrás propõe que seja eleita a seguinte membro do Conselho 
Fiscal, indicada pelo acionista controlador, com mandato até a realização da 
Assembleia Geral Ordinária de 2014, em substituição ao Senhor José Cordeiro 
Neto, representante do Tesouro Nacional, conforme segue: 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EXPOSIÇÃO AOS ACIONISTAS 

ITEM 1 

 
 (Item 12.6 da Instrução CVM 480) 

 

 

Nome  Idade Órgão Administração 
CPF Profissão Cargo eletivo a ocupar 
Marcia Ribeiro 
Abreu 48 Conselho Fiscal 

545.988.856-53 Economista 
C. F. (Efetivo) Indicado p/controlador – Ministério da 
Fazenda – Representante do Tesouro Nacional 

 

A seguir as informações relativas à indicada para membro efetivo do Conselho 
Fiscal, conforme os itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência (Art. 10 da 
Instrução CVM 481). 

 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O MEMBRO INDICADO PARA O CONSELHO FISCAL - 

Item 12.8 da Instrução CVM 480 

 
1. Márcia Ribeiro Abreu  

Endereço: 3ª Av. AE. 13, Lotes N/O,  Ap. 205 – CEP: 71720-591 - Núcleo 
Bandeirante, DF, solteira, 48, brasileira - Identidade  M3 249671-SSP/MG CPF 
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545.988.856-53-Formação Acadêmica - Bacharela em Ciências Econômicas, 
Universidade Federal de Viçosa - UFV, formada em agosto de 1987. MBA em 
Administração Financeira e Mercado de Capitais – Fundação Getúlio Vargas – FGV 
– concluído em Nov/2007. MBA em Gestão Financeira Controladoria e Auditoria – 
Fundação Getúlio Vargas – FGV – início mai/2012 - em andamento. Participação 
em Conselho Fiscal -Participação no Conselho Fiscal da ABDI – Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial - 2005 a 2007 - Participação como membro suplente 
no Conselho Fiscal da CGTEE - Companhia de Geração Térmica de Energia 
Elétrica – 2008 a 2009 -Representante do Ministério da Fazenda como membro 
titular no Conselho Fiscal da CODEBAR – Companhia de Desenvolvimento de 
Barcarena – 2007 a 2010 - Representante do Ministério da Fazenda como membro 
titular no Conselho Fiscal da BREITENER Energética S/A – 2010 a 2012; -
Representante do Ministério da Fazenda na Comissão de Avaliação do Contrato de 
Gestão do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO –  2006 – em atuação. Experiência Profissional -SECRETARIA DO 
TESOURO NACIONAL -Coordenação-Geral de Participações Societárias – COPAR 
- Função atual: Gerente de Projeto -Ingresso na Secretaria do Tesouro Nacional – 
dez/2003 - BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/ A - mai/1991 a dez/2003 -MERCEDES-
BENZ – CONCESSIONÁRIA POSTO IMPERIAL S/A 1989 a mai/1991  
 
Com relação aos demais itens da Instrução da CVM 480, informamos: 

 
 

12.7 – Não se aplica. 
 
 
O nome indicado acima, relativo à Conselheira Fiscal: 
 
12.8 – b) i. ii. Iii. 

 

Em atendimento ao disposto no item 12.8.b do Formulário de referência anexo à 
Instrução da CVM 480/09,  a indicada para eleição supracitada declara que, para 
todos os fins de direito, nos últimos cinco anos não sofreu condenação criminal, 
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a Comissão 
de Valores Mobiliários ou condenação transitada em julgado na esfera judicial ou 
administrativa que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de 
qualquer atividade profissional ou comercial. 

 

12.9 .Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 
segundo grau entre os candidatos indicados e:  

(a) Administradores da Telebrás:  
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau.  

(b) (i) administradores da Telebrás e (ii) administradores de controladas, diretas ou 
indiretas, da Telebrás:  
Não há relação. 
(c) (i) administradores da Telebrás ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos da Telebrás: 
Não há relação.  
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(d) (i) administradores da Telebrás e (ii) administradores das sociedades controladoras 
diretas e indiretas da Telebrás:  
Não há relação.  
 

12.10 Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle 
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre os candidatos indicado e: 

(a) Sociedade controlada, direta ou indireta, pela Telebrás:  
Não tem relação de subordinação, prestação de serviço ou controle com  sociedade 
controlada, direta ou indireta, pela Telebrás 
(b) Controlador direto ou indireto da Telebrás.  
Servidora do Ministério da Fazenda  
(c) Caso seja relevante, informar tais relações com fornecedor, cliente, devedor ou credor 
da Telebrás, de suas controladas ou controladoras ou de controladas de alguma dessas 
pessoas:  
Não tem relação com fornecedores, clientes devedores ou credores da Telebrás, de suas 
controladas ou controladoras ou de controladas de alguma dessas pessoas.  
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2. Redução do Capital Social, mediante amortização integral dos 

prejuízos acumulados. 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EXPOSIÇÃO AOS ACIONISTAS 

ITEM 2 

A Administração da Telebras propõe à Assembleia a redução do capital social 
mediante a amortização integral dos prejuízos acumulados, no valor de R$ 
456.309.531,95 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões, trezentos e nove mil, 
quinhentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos). Como resultado da 
redução ora proposta, o Capital Subscrito e Integralizado passará de R$ 
719.454.543,77 (setecentos e dezenove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro 
mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), representado por 
118.442.718 (cento e dezoito milhões, quatrocentos e quarenta e duas mil, 
setecentas e dezoito ações), sendo 97.439.719 (noventa e sete milhões, 
quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e dezenove) ações ordinárias 
nominativas e 21.002.999 (vinte e um milhões, duas mil, novecentos e noventa e 
nove) ações preferenciais nominativas, todas sem valor nominal para 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 118.442.718 (cento e dezoito 
milhões, quatrocentos e quarenta e duas mil, setecentas e dezoito) ações, sendo 
97.439.719 (noventa e sete milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e 
dezenove) ações ordinárias nominativas e 21.002.999 (vinte e um milhões, duas mil, 
novecentos e noventa e nove) ações preferenciais nominativas, todas sem valor 
nominal. 
 
HISTÓRICO: 
 
Proposta da Administração de efetuar a redução do capital social da Telebrás pela 
amortização integral dos prejuízos acumulados, em vista da recomendação do 
acionista majoritário, União. A referida recomendação consta do voto da União 
inserido na ata da 41ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 4.4.2013. Dessa 
forma, a Administração submeteu a proposta ao Conselho de Administração, que 
deliberou favoravelmente, na sua 145ª. Reunião Extraordinária realizada em 20 de 
maio de 2013, ad referendum de Assembleia Geral de Acionistas Extraordinária – 
AGE. A 145ª Reunião Ordinária teve a presença dos membros do Conselho Fiscal. 
O Conselho Fiscal emitiu o Parecer favorável quando da sua 2ª Reunião 
Extraordinária, realizada em 20 de maio de 2013. Em consequência da aprovação 
da redução do capital social, haverá necessidade de alteração do Art. 5º do Estatuto 
Social.  
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ANEXOS: 
 

1. Ata da 1149ª Redir 
2. Proposta de redução do Capital Social 
3. Nota Técnica 1/2013 - Gerência Fiscal e de Controle 
4. Parecer do Conselho Fiscal 
5. Nota Técnica 122/CGCOR/DEST/SE-MP/2013 
6. Voto da União 41a AGO 
7. Cópia da Ata da 41a - AGO 
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Anexo 1 Ata 1149 – 
 

Reunião da Diretoria - Redir – 8 maio de 2013 -  item 3 da pauta – aprova Proposta de Redução do Capital 

Social – a ser submetida à deliberação do Conselho de Administração, ad referendum da AGE. 
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Anexo 2 Proposta Redução Capital 
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Anexo 3 – Nota Técnica 1/2013 - GFC 
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Anexo 4 – Ofício 332-DEST-MP/ Nota Técnica 122/2013 – DEST-MP 
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Anexo 5 Parecer CF 
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Anexo 6 Voto da União 
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Anexo 7 Ata da A.G.O 
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3. Alteração do Art. 5º. do Estatuto Social em virtude da redução do 

capital social. 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EXPOSIÇÃO AOS ACIONISTAS 

ITEM 3 

Senhores Acionistas, 

 

Em consequência da aprovação da redução do capital social mediante a amortização 

integral dos prejuízos acumulados, (item 2), a administração da Telebrás propõe a 

alteração do Art. 5º do Estatuto Social desta Empresa, o qual passará a ter a seguinte 

redação:  

 “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 118.442.718 (cento e dezoito milhões, 

quatrocentos e quarenta e duas mil, setecentas e dezoito) ações, sendo 97.439.719 

(noventa e sete milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e dezenove) 

ações ordinárias nominativas e 21.002.999 (vinte e um milhões, duas mil, novecentas 

e noventa e nove) ações preferenciais nominativas, todas sem valor nominal”. 
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4. Retificação do valor global da remuneração da Diretoria e dos 

membros do Conselho de Administração para o período 

abril2013-março2014. 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EXPOSIÇÃO AOS ACIONISTAS 

ITEM 4 

 
Senhores Acionistas, 

 
A administração da Telebrás propôe a retificação da remuneração global anual fixa e 

variável da Diretoria e Conselho de Administração para o período compreendido entre 

a data da Assembléia Geral Ordinária 2013 e a data da Assembléia Geral Ordinária a 

ser realizada no ano de 2014 conforme abaixo: 

HISTÓRICO 

Após a aprovação da remuneração global da Diretoria e dos membros do Conselho 

de Administração, por meio da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas-AGO, 

realizada em 4/4/2013, a Telebras verificou que o valor global aprovado, com base na 

recomendação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas 

Estatais-DEST/MP, não contemplava a remuneração dos membros do Conselho de 

Administração, de R$330.186,83 (trezentos e trinta mil, cento e oitenta e seis reais e 

oitenta e três centavos). O valor da remuneração da Diretoria era de R$2.605.994,30 

(dois milhões, seiscentos e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta 

centavos) 

Dessa forma: 

1) Foi aprovado na A.G.O. o valor global de R$ 2.606.313,42 (dois milhões, 
seiscentos e seis mil, trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos (vide 
item 17 da Nota Técnica 122 do DEST-Ofício 332-DEST-MP).  

2) O valor que deveria ter sido aprovado era de R$ 2.936.181,13 (dois milhões, 
novecentos e trinta e seis mil, cento e oitenta e um reais e treze centavos), o 
qual representa a soma do total da Diretoria e do total do CONSAD, conforme 
resumo e quadro abaixo. 

a. Diretoria - R$2.605.994,30 (dois milhões, seiscentos e cinco mil, 
novecentos e noventa e quatro reais e trinta centavos,  

b. Conselho de Administração - R$330.186,83 (trezentos e trinta mil, cento 
e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos) 
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c. Total Geral – R$ 2.936.181,13 (dois milhões, novecentos e trinta e seis 
mil, cento e oitenta e um reais e treze centavos). 

  

RESUMO DA RETIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA REMUNERAÇÃO DA 

DIRETORIA E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2013-2014 

DE R$ 2.606.313,42 (APROVADO NA AGO) 

 PARA  

R$ 2.936.181,13 (RETIFICAÇÃO NA AGE) 

------- 

Consequentemente, a Telebras encaminhou a carta número CT.33/2013/2500/2000, 

de 8 de abril de 2013, ao DEST/MP, apontando (item 3 da carta) o erro de soma 

contido no item 17 da Nota Técnica 122/CGCOR/DEST-SE/MP 122/SE/MP, e 

solicitando esclarecimentos quanto ao modo de sanar a falha.  

Em resposta, o DEST encaminhou e-mail à Telebrás, datado de 29 de abril de 2013,  

(anexo), informando: “Como a planilha de remuneração da Telebras teve erro formal, qual seja, a 

última linha com o valor global não somou o conselho de administração. Dessa forma, o valor global 

fixado na AGO está a menor. Peço a gentileza de:  

a) desconsiderar esse erro e para pagar os administradores normalmente; e  

b) incluir a retificação do valor global na AGO 2014 ou em qualquer AGE que eventualmente surgir 

antes disso. 

Nos termos da manifestação acima, a matéria foi submetida à deliberação do 

Conselho de Administração, que na 374a. ROCA, realizada em 20 de maio de 2013, 

aprovou o encaminhamento da matéria para deliberação da próxima Assembleia 

Geral Extraordinária.  
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Quadro com a retificação do valor global da remuneração 2013-2014 – R$ 

Parcelas 2012-2013 2013-2014 

Aprovado Realizado Proposta Telebrás Aprovação DEST 

Honorários    1.429.988,94     1.397.050,27     1.525.369,39     1.523.939,21  

Gratificação Natal        119.165,74         107.055,41         127.114,12         126.994,93  

Adicion al Férias          39.721,91           38.119,03           56.839,65           42.331,64  

Abono pecuniário férias          52.962,55           14.209,46           42.715,85           42.675,80  

Quarentena  -   -         508.456,46         371.692,49  

Transferência dirigentes  -   -         330.177,27         329.867,71  

Auxilio Alimentação          31.407,84           30.590,39           33.502,74           33.471,34  

Auxilio moradia     64.800,00       50.940,00         86.400,00       86.400,00  

Seguro de vida       2.970,00         3.048,63           2.970,00        2.970,00  

Plano de Saúde     45.209,79       16.578,02        45.651,16       45.651,18  

Total Diretoria 1.786.226,77   1.657.591,21     2.759.196,64   2.605.994,30  

CONSAD   309.830,94    309.831,94      330.496,70     330.186,83  

TOTAL GERAL 2.096.057,71  1.967.423,15     3.089.693,34   2.936.181,13  

 

Anexos: 

1 – Email do DEST datado de 29 de abril de 2013 
2 - CT nº 33/2013/2500/2000, de 08.04.2013 para o DEST  
3 - Ofício 332/DEST/MP de 26/03/2013 
4 – Nota Técnica 122/CGCOR/DEST-SE/MP 
5 – Voto da União, aprovado na AGO de 04.04.2013 
6 – Ata da AGO de 04.04.2013 (Parte Remuneração) 

 

 



 

34 

 

  

 

ANEXO 1a EMAIL 

 

 



 

35 

 

ANEXO 2a – Carta Telebras 
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Item 13 do Anexo nº. 24 da Instrução CVM nº. 480/2009  
 

 

Assunto: Retificação da remuneração dos Administradores e Conselheiros (art.12 
ICVM 481/09)  
 
Assunto: Remuneração dos Administradores e Conselheiros (art.12 ICVM 481/09)  
 
 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS  
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 28 DE JUNHO DE 2013.  

 
PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO GLOBAL ANUAL FIXA E VARIÁVEL DA DIRETORIA E 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A 

DATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 2013 E A DATA DA ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO ANO DE 2014: 

 

 
• R$ 2.936.181,13 (dois milhões, novecentos e trinta e seis mil, cento e oitenta e um reais 
e treze centavos) 
 

 
DISCRIMINAÇÃO  
(Período de abril de 2013 
a março/2014) 

DIRETORIA  CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO 
FISCAL 

TOTAL  

HONORARIOS  2.107.634,07 330.186,83 206.367,00 
2.644.187,

90 

BENEFICIOS DIRETOS E 
INDIRETOS  

            

498.360,23 - 0 - - 0 - 
498.360,2

3 

        

        

TOTAL  2.605.994,30 330.186,83 206.367,00 3.142.548,1
3 

TOTAL 
DIRETORIA/CONSELHO 
DE ADM. 

2.936.181,13 

    

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES  

Item 13 do Anexo nº. 24 da Instrução CVM nº. 480/2009 Em cumprimento à 
disposição do art. 12, da Instrução CVM nº. 481, de 17 de dezembro de 2009, a 
Companhia presta as informações relativas ao item 13 do Formulário de Referência, que 
corresponde ao anexo nº. 24, da Instrução CVM nº. 480, de 07 de dezembro de 2009. A 



 

38 

 

Companhia possui um conselho de administração composto de 8 (oito) membros, uma 
Diretoria-Executiva, composta do Presidente e de até 4 (quatro) Diretores. Possui também 
um Conselho Fiscal, de caráter permanente, composto de 5 (cinco) membros efetivos e 5 

(cinco) suplentes. Um dos membros do conselho de administração integra a Diretoria-
Executiva.  

13. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

13.1. Política e prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária, 

do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, 

abordando os seguintes aspectos: 

A política ou prática de remuneração dos administradores da TELEBRÁS é definida 
pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão que, por meio do Departamento 
de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, encaminha a planilha 
contendo a discriminação das parcelas que compõem a remuneração dos 
Administradores (Diretoria e Conselho de Administração) desta empresa, remetida à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com vistas a subsidiar a decisão do 
acionista majoritário por ocasião da realização da Assembléia Geral de Acionistas, 

a) Objetivos da política ou prática de remuneração;   

A política ou prática de remuneração dos administradores da TELEBRÁS é definida 
pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST 

Conselho de Administração e Conselho Fiscal  

Diretoria Estatutária e Não Estatutária  

b) Composição da remuneração:  

A DEST sugeriu ao acionista majoritário a seguinte composição de remuneração: 

Honorários; 

13º Salário;  

Adicional de Férias; 

Abono Pecuniário de Férias; 

Quarentena; 

Ajuda de Custo: 

Despesas de Transportes; 

Auxílio Alimentação;  

Auxílio Moradia; 

Seguro de Vida em Grupo; 

Assistência Hospitalar, Médica e Odontológica e Auxilio Medicamentos. 
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i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles  

Honorários: retribuição mensal; 

13º Salário: honorário extra a ser concedido 1 (uma) vez ao ano;  

Adicional de Férias: parcela correspondente a 1/3 do honorário a ser concedido ao 
diretor por ocasião de férias;  

Abono Pecuniário de Férias: parcela correspondente a 1/3 da soma do honorário e 
adicional de férias, no caso da opção por férias de 20 dias; 

Quarentena; valor correspondente a 4 retribuição mensal de honorário de diretor;  
conforme Estatuto Social da Telebrás  Art. 34;  

Ajuda de Custo: é a importância paga para indenizar despesas de viagem, mudança, 
instalação e outros gastos não previstos nos itens 4.04 e 4.05 da Diretriz nº 222, por 
ocasião do deslocamento para 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 para reembolso de despesas com 
alimentação; 

Auxílio Moradia: parcela indenizatória  a ser concedido em conformidade com o 
Decreto nº 3.255, de 19.11.1999; 

Seguro de Vida em Grupo: parcela destinada a cobertura de 50% do valor do prêmio 
de seguro de vida em grupo; 

Assistência Hospitalar, Médica e Odontológica e Auxilio Medicamentos (Benefícios 
Sociais): parcelas destinadas a reembolso com despesas para o tratamento de saúde. 

NOTA: Os honorários dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, são 
fixados em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria 
Executiva, excluídos os valores relativos a: adicional e abono pecuniário de férias, 
auxílio alimentação, auxílio moradia, seguro de vida em grupo, seguridade social e 
benefícios sociais. 

ii.Proporção de cada elemento na remuneração total  

- Honorários: 48,49% 

- 13º Salário: 4,04% 

- Adicional de Férias: 1,34% 

- Abono Pecuniário de Férias: 1,25% 
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- Quarentena: 11,82% 

- Ajuda de Custo: 10,49% 

- Auxílio Alimentação: 1,06% 

- Auxílio Moradia: 2,74% 

- Seguro de Vida em Grupo: 0,09% 

- Assistência Hospitalar, Médica e Odontológica e Auxilio Medicamentos (Benefícios 

Sociais): 1,45% 

- Honorários do Conselho de Administração: 10,50% 

- Honorários do Conselho Fiscal: 6,56% 

 

 

iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 

A política ou prática de remuneração dos administradores da TELEBRÁS é definida 
pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST 

iv. razões que justificam a composição da remuneração  

A política ou prática de remuneração dos administradores da TELEBRÁS é definida 
pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST 

c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 

determinação de cada elemento da remuneração;   

A política ou prática de remuneração dos administradores da TELEBRÁS é definida 
pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST 

d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 

desempenho  

A política ou prática de remuneração dos administradores da TELEBRÁS é definida 
pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST 

e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da 

Companhia de curto, médio e longo prazo;  
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A política ou prática de remuneração dos administradores da TELEBRÁS é definida 
pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST 

f) existência de remuneração suportada por controladas, controladas ou controladores 

diretos ou indiretos  

Não aplicável 

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 

13.2. Remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e prevista para o exercício social 

corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal:  

 

Prevista para 31/12/2013 Conselho de 
Administração 

Diretoria  Conselho 
Fiscal 

Total 

Número de membros 8 4 5 17 

Remuneração fixa anual 
(em R$) 

    

Salário / pró-labore 319.139,39 2.090.928,15 199.462,12 2.609.529,66 

 

Benefícios diretos e 
indiretos 

N/A 488.140,04 N/A 488.140,04 

Participação em comitês N/A N/A N/A N/A 

Outros N/A N/A N/A N/A 

Remuneração variável  N/A N/A N/A N/A 

Bônus N/A N/A N/A N/A 

Participação nos 
resultados 

N/A N/A N/A N/A 

Participação em reuniões N/A N/A N/A N/A 

Comissões N/A N/A N/A N/A 

Outros (ILP) N/A N/A N/A N/A 

Encargos N/A N/A N/A N/A 
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Benefícios pós-emprego N/A N/A N/A N/A 

Benefícios pela cessão do 
exercício do cargo 

N/A N/A N/A N/A 

Remuneração baseada 
em ações 

N/A N/A N/A N/A 

Total Geral 319.139,39 2.579.068,19 199.462,12 3.097.669,70 

 

 

Posição em 31/12/2012 Conselho de 
Administração 

Diretoria  Conselho 
Fiscal 

Total 

Número de membros 8 4 5 17 

Remuneração fixa anual 
(em R$) 

    

Salário / pró-labore 306.110,99 1.587.468,14 184.610,32 2.078.189,45 

Benefícios diretos e 
indiretos 

N/A 140.461,40 N/A 140.461,40 

Participação em comitês N/A N/A N/A N/A 

Outros N/A N/A N/A N/A 

Remuneração variável  N/A N/A N/A N/A 

Bônus N/A N/A N/A N/A 

Participação nos 
resultados 

N/A N/A N/A N/A 

Participação em reuniões N/A N/A N/A N/A 

Comissões N/A N/A N/A N/A 

Outros (ILP) N/A N/A N/A N/A 

Encargos N/A N/A N/A N/A 

Benefícios pós-emprego N/A N/A N/A N/A 

Benefícios pela cessão do 
exercício do cargo 

N/A N/A N/A N/A 

Remuneração baseada 
em ações 

N/A N/A N/A N/A 
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Total Geral 306.110,99 1.727.929,54 184.610,32 2.218.650,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posição em 31/12/2011 Conselho de 
Administração 

Diretoria  Conselho 
Fiscal 

Total 

 Número de membros 8 4 5 17 

 Remuneração fixa anual 
(em R$) 

    

 Salário / pró-labore 284.719,37 1.399.818,17 175.684,18 1.860.221,72 

 Benefícios diretos e 
indiretos 

N/A 239.316,03 N/A 239.316,03 

 Participação em comitês N/A N/A N/A N/A 

 Outros N/A N/A N/A N/A 

 Remuneração variável  N/A N/A N/A N/A 

 Bônus N/A N/A N/A N/A 

 Participação nos resultados N/A N/A N/A N/A 

 Participação em reuniões N/A N/A N/A N/A 

 Comissões N/A N/A N/A N/A 

 Outros (ILP) N/A N/A N/A N/A 

 Encargos N/A N/A N/A N/A 

 Benefícios pós-emprego N/A N/A N/A N/A 

 Benefícios pela cessão  do 
exercício do cargo 

N/A N/A N/A N/A 

 Remuneração baseada  em 
ações 

N/A N/A N/A N/A 

 Total Geral 284.719,37 1.639.134,20 175.684,18 2.099.537,75 
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Posição em 31/12/2010 Conselho de 
Administraçã

o 

Diretoria  Conselho 
Fiscal 

Total 

Número de membros 8 4 5 17 

Remuneração fixa anual (em R$)     

Salário / pró-labore 174.279,00 812.373,00 145.361,00 1.132.013,00 

Benefícios diretos e indiretos N/A 65.983,00 N/A 65.983,00 

Participação em comitês N/A N/A N/A N/A 

Outros N/A N/A N/A N/A 

Remuneração variável  N/A N/A N/A N/A 

Bônus N/A N/A N/A N/A 

Participação nos resultados N/A N/A N/A N/A 

Participação em reuniões N/A N/A N/A N/A 

Comissões N/A N/A N/A N/A 

Outros (ILP) N/A N/A N/A N/A 

Encargos N/A N/A N/A N/A 

Benefícios pós-emprego N/A N/A N/A N/A 

Benefícios pela cessão do 
exercício do cargo 

N/A N/A N/A N/A 

Remuneração baseada em ações N/A N/A N/A N/A 

Total Geral 174.279,00 878.356,00 145.361,00 1.197.996,00 

 

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 remuneração variável. 

13.4. Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária em vigor 

no último exercício social e previsto para o exercício social corrente:  

Não há plano de remuneração baseado em ações.   

13.5. Ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários 

conversíveis em ações ou cotas, emitidos pela Companhia, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades 

controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 

conselho fiscal agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social:  
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ORGÃO ON PN 

CA 282 26.171 

CF 5 41.305 

DIRETORIA   

13.6. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à 

prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária: a) órgão; b) 

número de membros; c) em relação a cada outorga de opções de compra de ações; (i) a data de outorga; (ii) 

quantidade de opções outorgadas; (iii) prazo para que as opções se tornem exercíveis; (iv) prazo máximo para 

exercício das opções; (v) prazo de restrição à transferência das ações; (vi) preço médio ponderado de exercício 

de cada um dos seguintes grupos de opções: (I) em aberto no início do exercício social; (II) perdidas durante o 

exercício social; (III) exercidas durante o exercício social; (IV) expiradas durante o exercício social; d) valor justo 

das opções na data de outorga; e e) diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas:  

Não há remuneração baseada em ações.  

13.7. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último 

exercício social: a) órgão; b) número de membros; c) em relação às opções não exercíveis; (i) quantidade; (ii) data 

que se tornarão exercíveis; (iii) prazo máximo para exercício das opções; (iv) prazo de restrição à transferência 

das ações; (v) prazo médio ponderado de exercício; (vi) valor justo das opções no último dia do exercício social; e 

d) em relação às opções exercíveis; (i) quantidade; (ii) prazo máximo para exercício das opções; (iii) prazo de 

restrição à transferência das ações; (iv) preço médio ponderado de exercício; (v) valor justo das opções no último 

dia do exercício social; (vi) valor justo do total das opções no último dia do exercício social:  

Não há opções. 

13.8. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho 

de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais: a) órgão; b) número de membros; c) 

em relação às opções exercidas: (i) número de ações; (ii) preço médio ponderado de exercício; e (iii) valor total 

da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas às opções exercidas; e d) em 

relação às ações entregues informar: (i) número de ações; (ii) preço médio ponderado de aquisição; e (iii) valor 

total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações adquiridas:  

Não há opções exercidas e nem ações entregues. 

13.9. Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8 (inclusive método 

de precificação do valor das ações e das opções), indicando: a) modelo de precificação; b) dados e premissas 

utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações, preço de exercício, 

volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco; c) método 

utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados do exercício antecipado; e d) forma de 

determinação da volatilidade esperada; (e) se alguma outra característica da opção foi incorporada na 

mensuração de seu valor justo:  

Não há informações para a compreensão dos dados mencionados, em vista desses 
dados não existirem.  

13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e 

aos diretores estatutários:  
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Não há planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de 
administração e aos diretores estatutários. 

 

13.11. Conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal em relação aos 3 últimos exercícios 

sociais: 

   

ÓRGÃO 

EXERCÍCIO 2010 (REALIZADO) 

QUANT
. 

Valor da 
maior 

remuneração 
individual 
(anual) 

Valor da 
menor 

remuneraçã
o individual 

(anual) 

Valor médio 
de 

remuneraçã
o individual 

(anual) 

DIRETORIA 6 
                 
237.051,81  

                
52.577,78  

                
144.814,80  

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 13 

                 
29.129,49  

                 
7.429,13  

                  
18.279,31  

CONSELHO FISCAL 7 
                   
23.129,49  

                
2.694,60  

                  
15.912,05  

ÓRGÃO 

EXERCÍCIO 2011 (REALIZADO) 

QUANT
. 

Valor da 
maior 

remuneração 
individual 
(anual) 

Valor da 
menor 

remuneraçã
o individual 

(anual) 

Valor médio 
de 

remuneraçã
o individual 

(anual) 

DIRETORIA 4 
              
416.672,18  

               
42.093,64  

               
349.954,54  

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 8 

                  
36.209,46  

                   
1.610,08  

                  
35.589,92 

CONSELHO FISCAL 5 36.209,46 9.105,41 35.136,84 

 

 

ÓRGÃO 

EXERCÍCIO 2012 (REALIZADO) 

QUANT
. 

Valor da 
maior 

remuneraçã
o individual 

Valor da 
menor 

remuneraçã
o individual 

Valor médio 
de 

remuneraçã
o individual 
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(anual) (anual) (anual) 

DIRETORIA 4 

             

453.263,64  

 

               

368.125,00  

 

            

             

412.272,73 

 

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 8 

               

38.263,70  

 

                

38.263,70  

 

   38.263,70 

 

CONSELHO FISCAL 5 

               

38.263,70  

 

                

36.850,08  

 

    36.922,07  

 

 

13.12 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 

(inclusive consequências financeiras para a Companhia):  

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. 

13.13. Percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado da Companhia referente a 

membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes 

relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse 

assunto 

 2012 2011 2010 

 

Conselheiro de 
Administração 

 

Diretoria 

 

Conselho Fiscal  

 

62,83% 

 

100% 

 

59,90% 

 

 

74,56% 

 

100% 

 

58,78% 

 

67,89% 

 

100% 

 

60,11% 

13.14. Valores reconhecidos no resultado da Companhia como remuneração de membros do conselho de 

administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a 

função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados:  
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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. 

13.15. Valores reconhecidos no resultado dos três últimos exercícios sociais de controladores, diretos ou 

indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas da Companhia, como remuneração de membros 

do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal da Companhia, agrupados por órgão, 

especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos:  

Não há valores reconhecidos no resultado dos três últimos exercícios 
sociais de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle 
comum e de controladas da Companhia, como remuneração de membros 
do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho 
fiscal da Companhia.  

13.16. Outras informações que a Companhia julgue relevantes:  

Nada a acrescentar.  

 


