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1. OBJETIVO 

A presente Política estabelece os procedimentos a serem observados quando da ocorrência de 
Transações com Partes Relacionadas, de modo a assegurar que as decisões envolvendo tais situações 
sejam direcionadas, sempre, com vistas ao interesse da Telebras, dos acionistas e da sociedade. 

2. REFERÊNCIAS 

• Estatuto Social; 

• CPC 05 (R1): Divulgação Partes Relacionadas; 

• Deliberação CVM 642/10; 

• Instrução CVM 480/09; 

• Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações); 

• Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais); 

• Decreto nº 8.945/2016 (Decreto das Estatais); 
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• Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC – Carta Diretriz sobre Transações entre 

Partes Relacionadas; 

• Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa, junho de 2002; 

• Código ABRASCA de Autorregularão e Boas Práticas das Companhias Abertas. 

3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os colaboradores da Telebras, com ênfase naqueles que possuem poderes 
delegados de decisão, tais como conselheiros, diretores, gerentes, coordenadores, membros de 
comitês, colegiados e comissões. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. Pessoas-Chave: São pessoas que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, 
direção e controle das atividades na Telebras. 

4.2. Influência Significativa: É o poder de participar nas decisões financeiras e operacionais da 
Telebras, mas que não necessariamente caracterize o controle sobre essas políticas. 

4.3. Membros próximos da família de uma pessoa: são aqueles membros da família que se espera 
que influenciem ou sejam influenciados por essa pessoa nos seus negócios com a Telebras. Podem 
incluir cônjuge ou companheiro(a) e filhos; filhos de seu cônjuge ou de companheiro(a); e seus 
dependentes ou os de seu cônjuge. 

4.4. Parte Relacionada: 

São consideradas partes relacionadas as pessoas físicas ou jurídicas com as quais a Telebras tenha 
possibilidade de contratar em condições que não sejam as de independência que caracterizam as 
transações com terceiros alheios à Telebras. 

4.5. Também são consideradas partes relacionadas da Telebras as pessoas físicas e/ou jurídicas 
nas seguintes hipóteses: 

a) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, se: 
(i)  tiver o controle pleno ou compartilhado da Telebras; 
(ii) tiver influência significativa sobre a Telebras; ou 
(iii) for membro do pessoal chave da administração da Telebras ou de entidade controladora da 

Telebras. 
b) Uma entidade está relacionada com a Telebras se qualquer das condições abaixo for 

observada: 
(i) a entidade e a Telebras são membros do mesmo grupo econômico; 

(ii) a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de outra entidade (ou 
coligada ou controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do qual a 
outra entidade é membro); 

(iii) a Telebras e outra entidade estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma terceira 
entidade; 

(iv) uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade e a outra 
entidade for coligada dessa terceira entidade; 
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(v) a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os empregados da 

entidade e da Telebras, e a que está relacionada com a Telebras; 
(vi) a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa 

identificada na letra “a”; 
(vii) uma pessoa identificada na letra “a” tem influência significativa sobre a Telebras, ou for 

membro do pessoal chave da administração da Telebras ou de entidade controladora da 
Telebras. 

4.6. Transação entre Partes Relacionadas: Transferência de recursos, serviços ou obrigações 
entre uma entidade e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em 
contrapartida. Em geral, a possibilidade de contratar em condições que não as de comutatividade e 
independência, se dá entre entidades nas quais uma delas, ou seus acionistas controladores, detém 
participação a lhe assegurar preponderância nas deliberações sociais da outra. Mas o conceito de 
partes relacionadas deve estender-se, também, por exemplo, ao relacionamento econômico:  

(i) Entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam ao mesmo controle societário; 
(ii) Entre empresas com administradores comuns ou que possam influenciar e/ou se beneficiarem 

de determinadas decisões nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou individualmente; 
(iii) De uma empresa com seus acionistas, cotistas e administradores (quaisquer que sejam as 

denominações dos cargos), e com membros da família, até o terceiro grau, dos indivíduos antes 
relacionados; 

(iv) De uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas, ou com acionistas, 
cotistas ou administradores de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e 

(v) De uma empresa com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais mantenha uma 
relação de dependência econômica e/ou financeira, ou de outra natureza que permita essas 
transações. 

4.7. As definições e a exemplificação antes mencionadas não esgotam, necessariamente, os 
elementos a serem levados em conta para identificação das partes que devem ser qualificadas 
como relacionadas, nem restringem as informações que devem ser divulgadas. 

4.8. Condições de mercado: aquelas para as quais foram respeitados o tratamento equitativo, a 
transparência, a boa fé e a ética dos participantes na transação, de forma a possibilitar que estes 
possam apresentar suas propostas de negócio dentro das mesmas regras, práticas de mercado, 
condições e premissas, com deveres e obrigações usualmente acordados com os demais clientes, 
fornecedores e prestadores de serviços da Telebras, que não sejam Partes Relacionadas. 

4.9. Conflitos de interesse: Ocorre nas situações em que se verificam interesses secundários de 
uma pessoa que esteja envolvida em uma decisão de interesse da empresa à qual ela tem o 
dever de lealdade – seu interesse primário. Esses interesses podem estar relacionados tanto a 
ganhos financeiros quanto à obtenção de vantagens de outras naturezas, sejam elas em 
benefício próprio ou de pessoas de seu relacionamento. 

4.10. Montante Relevante: transações de valor igual ou superior a 0,1% (um décimo por cento) do 
patrimônio líquido da TELEBRAS, no período de 01 (um) ano, oriundas de um único contrato 
ou de contratos sucessivos com o mesmo fim. 

4.11. Diretoria Executiva: É o órgão que exerce a gestão dos negócios da Telebras de acordo com as 
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diretrizes e estratégias estabelecidas pelo Conselho de Administração. 

5. PRINCÍPIOS 

Esta Política estabelece os princípios que orientam a Telebras e sua força de trabalho na celebração 
de Transações com Partes Relacionadas e em situações em que exista potencial conflito de interesses 
nessas operações, de forma a assegurar os interesses da Telebras, alinhada à transparência nos 
processos e às melhores práticas de Governança Corporativa.  

A Política também busca garantir um processo de tomada de decisões adequado e diligente por parte 
da administração da Telebras, com base nas seguintes regras e princípios: 

(a) Os empregados, e quaisquer pessoas agindo em nome ou pela Telebras, devem adotar uma 
conduta ética e priorizar os interesses da Telebras, independentemente de quem seja a 
contraparte no negócio, observada a legislação em vigor e o disposto no Código de Ética e 
no Guia de Conduta da Telebras; 

(b) As Transações com Partes Relacionadas devem ser celebradas em condições estritamente 
comutativas, prezando pela transparência, pela equidade e pelos interesses da Telebras; 

(c) As Transações com Partes Relacionadas devem ser conduzidas sem conflito de interesses e 
em observância às condições de mercado, especialmente, no que diz respeito a prazos, 
preços e garantias, conforme aplicável, ou com pagamento compensatório adequado; 

(d) As Transações com Partes Relacionadas devem ser divulgadas de forma adequada e 
tempestiva, bem como refletidas nos relatórios da Telebras, de forma completa, em 
observância à legislação vigente. 

6. DIRETRIZES 

(a) Na avaliação da negociação deve ser considerada a forma como a Transação com Partes 
Relacionadas foi proposta, estruturada, deliberada, aprovada e divulgada; 

(b) Todos os fatores relevantes devem ser avaliados, como por exemplo, riscos reputacionais, a 
relação de troca, adequação da metodologia de avaliação dos ativos envolvidos, razoabilidade 
das projeções e verificação das alternativas disponíveis; 

(c) Os administradores devem avaliar e negociar Transação com Partes Relacionadas de maneira 
efetiva e independente. Análises técnicas adequadas e tempestivas devem ser 
disponibilizadas aos responsáveis pela avaliação; 

(d) Contratos entre a Telebras e partes relacionadas devem ser formalizados por escrito, com 
detalhes das suas principais características, tais como direitos, responsabilidades, qualidade, 
preços, encargos, prazos, indicativos de comutatividade e outras necessárias. Esses contratos 
devem estar alinhados aos interesses dos acionistas e não poderão, sob nenhuma hipótese, 
ser baseados em faturamento/receita; 

(e) É fundamental que os administradores e membros de comitês da Telebras, quando 
envolvidos em Transações com Partes Relacionadas, empreguem seus melhores esforços na 
análise e negociação dessas transações, com o objetivo de criar valor para a Telebras como 
um todo; 

(f) A transparência das condições de contratação das Transações com Partes Relacionadas é 
essencial, pois, permite seu monitoramento; 

(g) É dever dos administradores da Telebras exercer o controle preventivo de admissibilidade de 
Transações com Partes Relacionadas, mediante a verificação inicial de sua razoabilidade e da 
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adequação do mecanismo decisório adotado; 

(h) O dever de diligência dos administradores da Telebras lhes atribui a responsabilidade de 
monitorar, investigar e examinar de maneira informada, refletida e desinteressada a 
Transação com Partes Relacionadas proposta em relação às alternativas disponíveis no 
mercado e optar por aquela que melhor atenda ao interesse da Telebras. 
 

7. PRÁTICAS VEDADAS 

São vedadas as seguintes transações com partes relacionadas: 

(a) realizadas em condições que não sejam as de mercado, ou ainda, que de alguma forma 
possam prejudicar os interesses da Telebras;  

(b) que envolvam a participação de colaboradores e Administradores cujos negócios de natureza 
particular ou pessoal interfiram ou conflitem com os interesses da Telebras ou decorram da 
utilização de informações confidenciais obtidas em razão do exercício do cargo ou função que 
ocupem na Companhia;  

(c) realizadas em prejuízo da Telebras, favorecendo sociedade coligada, controlada ou 
controladora, devendo as transações entre tais partes observarem condições estritamente 
comutativas. 

8. RESPONSABILIDADES 

(a) O Comitê de Auditoria Estatutário é responsável por avaliar e monitorar, juntamente com a 
administração e a área de Auditoria Interna, a adequação das Transações com Partes 
Relacionadas realizadas pela Telebras, bem como pela evidenciação dessas transações; 

(b) O Conselho de Administração é a instância responsável pela aprovação desta Política, que 
será revisada sempre que necessário ou, no mínimo, anualmente; 

(c) A Diretoria Executiva da Telebras deve cumprir e executar os ritos da política de operações 
com partes relacionadas, bem como os processos para monitoramento e divulgação dessas 
operações; 

(d) O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da Telebras devem certificar-se de que 
as operações entre a Telebras e suas partes relacionadas sejam formalizadas por escrito e em 
condições estritamente comutativas ou com pagamento compensatório adequado, 
compatível com as condições usuais de mercado; 

(e) O Conselho de Administração da Telebras deve vedar quaisquer empréstimos em favor do 
Controlador ou em favor de qualquer administrador, exceto em favor de controladas ou 
coligadas da empresa; 

(f) O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da Telebras devem promover ampla 
divulgação ao mercado dos contratos entre a Telebras e suas partes relacionadas quando a 
contratação configure ato ou fato relevante ou divulgação das Demonstrações Financeiras; 

(g) A Gerência de Gestão de Pessoas é responsável por manter atualizada e disponibilizar à 
administração da Telebras uma base de dados contemplando as pessoas com influência 
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relevante e respectivos membros próximos; 

(h) A Gerência de Compras e Contratos é responsável por estabelecer processo para identificação 
de fornecedores que possuam, em seu quadro de administração, pessoas com influência 
relevante, e por encaminhar a transação para ser aprovada pelo órgão responsável. 

 
9. DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

9.1. Celebração de Transações com Partes Relacionadas 

Toda transação entre partes relacionadas deverá ser formalizada contratualmente observando 
os seguintes critérios: 

i. As transações devem estar em Condições de Mercado; 

ii. Descrição dos termos da transação; 

iii. Descrição de eventuais impactos para a Telebras e para a parte relacionada, entre outros 
assuntos relevantes. 

9.2. Análise prévia de Transações com Partes Relacionadas 

Os responsáveis pela transação deverão encaminhar, por meio da Assessoria  de Relações com 
Investidores, ao Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), para análise prévia, as Transações com 
Partes Relacionadas celebradas com: 

(i) a União e suas entidades ou com sociedade controlada pela Telebras, direta ou 
indiretamente, em que haja participação no capital social da União e suas entidades, que 
atendam o seguinte critério: 

(a) valor total supere o menor dos seguintes valores:  R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais) ou 1% (um por cento) do ativo total da Telebras; 

(i) sociedades classificadas como vinculadas à Pessoal-chave da Administração, 
independente do valor da transação; 

(ii) outras partes relacionadas que, apesar de não estarem enquadradas nas hipóteses acima, 
a Administração da Telebras entenda que deva haver a análise prévia, tendo em vista: 

(a) as características da operação; 
(b) a natureza da relação da parte relacionada com a Telebras; e  
(c) a natureza e extensão do interesse da parte relacionada na operação. 

9.3. O valor do ativo total previsto no item 9.2 deve ser apurado com base nas últimas demonstrações 
financeiras ou, quando houver, nas últimas demonstrações financeiras consolidadas divulgadas 
pela Telebras. 

9.4. A gerência responsável pela transação deverá apresentar informações e evidências que permitam 
avaliar que, no processo de contratação, foram observadas as condições de mercado ou 
pagamento compensatório adequado. 

9.5. O Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) deverá reportar, mensalmente, ao Conselho de 
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Administração e ao Conselho Fiscal as conclusões das análises prévias realizadas. 

9.6. As gerências responsáveis pelas transações celebradas no trimestre deverão encaminhar à 
Assessoria de Relações com Investidores da Telebras as informações, para que esta produza o 
relatório trimestral que deverá ser encaminhado ao COAUD para análise. 

9.7. O objetivo da análise prévia é avaliar a transação sob os aspectos de comutatividade e do 
cumprimento desta Política. 

9.8. A gerência responsável pela transação deverá apresentar informações e evidências que permitam 
avaliar que, no processo de contratação, foram observadas as condições de mercado ou pagamento 
compensatório adequado. 

9.9. Transações Excetuadas de Análise Prévia 

As seguintes transações, de natureza operacional e recorrente, que integram atividades rotineiras 
da Companhia e que requerem decisão de curto prazo para fechamento da operação, estão 
isentas de análise prévia: 

(i) transações entre a Telebras e suas controladas, diretas e indiretas, salvo nos casos em que 
haja participação no capital social da controlada por parte da União e suas Entidades; 

(ii) operações comerciais envolvendo compra e venda de serviços de telecomunicações 
terrestres, satelitais ou aqueles relacionadas aos produtos de comunicação segura de 
Estado; 

(iii) ações técnico-operacionais que suportem direta ou indiretamente as operações 
comerciais de curto prazo na modalidade de Swap (troca de serviço), atendimento clientes 
e execução de projetos que exijam ações tempestivas; 

(iv) operações comerciais de curto prazo na modalidade swap (troca de serviços), seguindo a 
política específica, e aprovadas pela Diretoria Executiva; 

(v) operações de Tesouraria e Gestão de Caixa (operações de câmbio no mercado a vista, a 
termo com ou sem entrega física ou para liquidação futura, operações de aplicação 
financeira do caixa e contratação de fianças e garantias bancárias); e 

(vi) operações de captação de recursos financeiros, respeitado o plano de captação da 
Telebras. 

O Conselho de Administração poderá isentar da análise prévia outras transações de natureza 
operacional e recorrentes, devendo tais exceções constarem desta Política, quando aprovadas. 

 
9.10. Conflitos de interesse 

9.11. A Telebras deve estabelecer mecanismos para lidar com situações de conflito de interesses na 
administração da Telebras ou nas Assembleias Gerais. 

9.12. Em caso de solicitação pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Diretor Presidente, 
conforme o caso, tais pessoas com influência relevante poderão participar parcialmente da discussão, 
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visando apenas proporcionar maiores esclarecimentos sobre a operação e as partes envolvidas, devendo 
se ausentar da parte conclusiva da discussão, incluindo o processo de votação da matéria. 

9.13. Caso alguma pessoa com influência relevante da administração da Telebras, que possa ter um 
potencial ganho privado decorrente de alguma decisão não manifeste seu conflito de interesses, 
qualquer outro membro do órgão ao qual pertence que tenha conhecimento da situação poderá fazê-lo. 

9.14. A não manifestação voluntária da pessoa com influência relevante da administração da Telebras 
é considerada uma violação desta Política, sendo levada ao Conselho de Administração ou à Diretoria 
Executiva, conforme o caso, podendo a Diretoria Executiva, em sua avaliação, apresentar proposta ao 
Conselho de Administração de eventual aplicação de sanções. 

9.15. A manifestação sobre eventual caracterização como parte relacionada ou da situação de 
potencial conflito de interesses e a consequente abstenção da Pessoa com Influência Relevante deverão 
constar da ata da reunião do respectivo órgão. 

9.16. Toda transação com potencial conflito de interesses deverá ser formalizada contratualmente 
observando os seguintes critérios: 

(i) as transações devem estar em Condições de Mercado, no que for aplicável; 

(ii) descrição dos termos da transação. 

9.17. Para transações com Montante Relevante 

9.18. Caberá à Presidência da Telebras e à área de Relações com Investidores, no escopo de suas 
atribuições, analisar previamente as transações que serão submetidas à Diretoria Executiva da Telebras 
e ao Conselho de Administração, devendo emitir opinião acerca da operação a ser contratada. 

9.19. Os membros da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração em situação de potencial 
conflito de interesses na análise das transações com montante relevante devem ausentar-se das 
discussões sobre o tema, bem como abster-se de votar no respectivo processo decisório. 

9.20. A aprovação do Conselho de Administração deverá ocorrer por meio de voto favorável da maioria 
absoluta de seus membros, excluídas as eventuais partes relacionadas envolvidas. 

9.21. Divulgação de Transações com Partes Relacionadas 

9.22. As Transações com Partes Relacionadas devem ser divulgadas nas notas explicativas às 
Demonstrações Contábeis da Telebras, conforme a legislação e os princípios contábeis aplicáveis, de 
forma clara. 

9.23. A Telebras também irá promover a divulgação de Transações com Partes Relacionadas no 
Formulário de Referência, nos termos da Instrução CVM 480/09 (Anexo 24). 

9.24. Adicionalmente, as transações que atendam os critérios de materialidade estabelecidos na 
Instrução CVM 480/09 (Anexo 30-XXXIII) deverão ser divulgadas ao mercado em até 7 (sete) dias úteis 
de sua celebração. As unidades responsáveis por tais transações deverão informar sua celebração, em 
até 1 (um) dia útil, à Assessoria Relações com Investidores da Telebras, de forma a garantir  
tempestivamente a divulgação. 
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10. CANAL DE DENÚNCIAS 

A Ouvidoria é o Canal de Denúncia da Telebras, para recebimento de denúncias que 
envolvam Transações com Partes Relacionadas. 
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx 

11. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA 

               Em conformidade com o art. 8º, inciso VII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 e com o art. 13, 
inciso VII, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, a presente Política foi aprovada pela Diretoria 
Executiva da Telebras, em sua 1436ªª REDIR, de 15/01/2019, e pelo Conselho de Administração, em sua 
442º Reunião, de 17/01/2019 e vigora a partir de 17/04/2019. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1      Compete aos gestores da Telebras difundir a presente Política e seus desdobramentos à força de 
trabalho e zelar por seu cumprimento. 

12.2.  É dever de todos os colaboradores da Telebras observar os princípios e procedimentos 
estabelecidos neste documento. 

12.3.  A Empresa promoverá programas continuados de atualização para a alta administração, 
disseminando os princípios que devem ser cumpridos na realização de Transações com Partes 
Relacionadas. 

12.4.     Esta Política entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias após sua aprovação, não tendo efeitos 
retroativos em relação aos contratos e operações celebrados antes de sua vigência. 
13. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES 

 

Versão Data de 

Vigência 
Alterações 

1.0 17/04/2019 Versão inicial. 

   

   

 


		2019-10-29T13:40:06-0300
	WALDEMAR GONCALVES ORTUNHO JUNIOR:49906119772




