TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC
COMITÊ DE ELEGIBILIDADE DA TELEBRAS

Aos vinte e seis dias do mês de março de 2020, às 13 horas, o Comitê de Elegibilidade da Telebras,
constituído pelo Conselho de Administração em sua 453ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de
dezembro de 2019, conforme previsão constante no artigo 21 do Decreto nº 8.945, de 27 de
dezembro de 2016, reuniu-se ordinariamente visando analisar a recondução do senhor
MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO – CPF nº158.543.988-69, para compor o Conselho de
Administração
da
Telebras,
conforme
consta
no
Ofício
nº
4006/2020/COGEM/CGEM/SUV/SEXEC/MCTIC, de 13 de março de 2020, recebido pelo Comitê em
18 de março de 2020, tendo como anexo o formulário padronizado denominado CADASTRO DE
ADMINISTRADOR – Diretor ou Conselho de Administração (a), assinado pelo senhor
MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO, em 16/01/2020, contendo auto declaração de
cumprimento dos requisitos e vedações exigidos pela legislação para ocupar o referido cargo.
Após análise das informações disponibilizadas, este Comitê de Elegibilidade verificou que foram
preenchidos os seguintes requisitos: (i) todos os campos do formulário estão preenchidos; (ii)
todas as páginas constam a rubrica do emitente, em conformidade com a orientação constante no
próprio formulário; (iii) todos os requisitos estão declarados com "sim"; (iv) todos os
impedimentos estão declarados como "não"; (v) a formação acadêmica compatível com o cargo,
contendo curso de graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação (item 15
do Formulário) foi comprovada mediante cópia do diploma de Engenharia Elétrica (ênfase em
Eletrônica e Telecomunicações), expedido pela Instituto Nacional de Telecomunicações, em 24 de
Fevereiro de 1994 e cópia do diploma de bacharel em Ciências Jurídicas, expedido pelo Instituto
de Educação Superior de Brasília - IESB, em 30 de Junho de 2007; (vi) A área de formação
acadêmica mais aderente ao cargo para o qual foi indicado (item 16 do formulário) consta
“Engenharia de Telecomunicações”, que foi comprovado conforme mencionado no item (v)
acima; (vii) a experiência profissional informada no item 17 do formulário foi: “10 anos, no setor
público ou privado, na área de atuação da estatal; 04 anos em cargo de direção (conselho de
administração, diretoria ou comitê de auditoria) em empresa de porte ou objeto semelhante ao da
estatal; e 04 anos em cargo equivalente a DAS-4 ou superior em pessoa jurídica de direito público
interno”, sendo esta última comprovada por meio de nomeação, no Diário Oficial da União, para o
cargo de Secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações de DAS 101,6 em junho
de 2011 e posterior nomeação para o cargo de Secretário de Política de Informática do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação, DAS 101,6, em junho de 2016, ficando exonerado do cargo
ocupado anteriormente; (viii) Em resposta ao item 18, que solicita seja descrito a experiência mais
aderente ao cargo de administrador foi informado “Membro do Conselho da Telebras desde
2011”, o que foi comprovado por meio da Ata da 128ª Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração da Telebras, na qual houve sua nomeação como membro deste Conselho por
indicação do Ministério das Comunicações; (ix) Quanto ao elemento mais aderente para indicar o
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notório conhecimento compatível com o cargo de administrador, item 20, o indicado informou
“experiência acumulada em anos de conselho da Telebras”, que foi comprovado conforme
mencionado no item (viii); (x) Em atendimento ao Decreto nº 8.945/2016, art. 42, parágrafo único,
foi apresentado o certificado do treinamento online para Conselheiros e dirigentes da Telebras, de
10/11/2019 a 20/12/2019. Registra-se que quanto à vedação de representante de órgão regulador
para compor o Conselho de Administração (Art. 17, §2º, I da Lei 13.3030/2016) resta pacificado,
conforme resposta ao item 66 da publicação “Perguntas e Respostas” da SEST, onde consta:
“Representante do órgão regulador é qualquer empregado ou servidor que, no momento da
indicação ou durante o período de gestão na estatal, esteja exercendo concomitantemente as
atribuições no órgão regulador”. Deste modo, servidores licenciados, afastados ou que estejam
exercendo atribuições em outro órgão distinto do regulador, não se enquadram na vedação, caso
aplicável ao Sr. MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO que, conforme nota de rodapé
apresentada na página 3 do formulário de CADASTRO DE ADMINISTRADOR, informou estar cedido
ao MCTIC. Não obstante o não enquadramento do indicado na vedação supramencionada,
imperioso consignar a indicação aqui analisada com a resposta fornecida à solicitação de
Auditoria nº 819.474/TELEBRAS/02, cuja resposta poderá refletir na aceitação da indicação aqui
analisada e cuja tomada de decisão foge da alçada deste Comitê. De igual forma, registre-se, por
fim, a conformidade da presente indicação com o disposto no art. 24, §2º do Decreto nº 8.945/16,
o qual leciona que “No prazo a que se referem os incisos VI, VII e IX do caput serão considerados os
períodos anteriores de gestão ou de atuação ocorridos há menos de dois anos...”, e o informado
nos itens 18 e 20 do formulário de CADASTRO DE ADMINISTRADOR – Diretor ou Conselho de
Administração, tendo sido justificado pela Assessoria do Conselho de Administração da Telebras
que o Sr. MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO se encontra no primeiro mandato como
Conselheiro de Administração, encerrando em 15/04/2020, tendo seus mandatos anteriores sido
unificados em atendimento à Lei nª13.303/16, em conformidade com o Ofício nº 7722/2019/SEIMCTIC, de 14 de março de 2019. Desta forma, cumprindo o disposto nos Artigos 21 e 22 do
Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, este Comitê, presumindo-se como verdadeiras as
informações declaradas e os comprovantes apresentados, conclui que o senhor MAXIMILIANO
SALVADORI MARTINHÃO atende aos requisitos para recondução ao Conselho de Administração
da Telebras. Por fim, registra-se que foi informado, por meio do referido Ofício que o nome do
indicado já foi autorizado pela Casa Civil.

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC
Comitê de Elegibilidade da Telebras - CET

CT. Nº 05/2020 – CET
Brasília, 26 de março de 2020.

Ao Senhor
GERSON NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA
Subsecretário de Unidades Vinculadas
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC
Esplanada dos Ministérios, Bloco “R”, 8º andar
70.044-900 – Brasília – DF

Ref.: Ofício nº 4006/2020/COGEM/CGEM/SUV/SEXEC/MCTIC
Assunto: Análise de recondução para a Diretoria da Telebras

Senhor Subsecretário,
1.
Referimo-nos ao Ofício acima identificado, meio pelo qual essa Subsecretaria
solicitou ao Comitê de Elegibilidade da Telebras a análise da documentação do Sr. MAXIMILIANO
SALVADORI MARTINHÃO CPF nº 158.543.988-69, para compor a Diretoria da Telebras.
2.
Sobre o assunto, encaminhamos em anexo a Ata da 50ª Reunião Ordinária do Comitê
de Elegibilidade, constituído pelo Conselho de Administração em sua 453ª Reunião Ordinária,
contendo a análise realizada.
Atenciosamente,

LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS
Coordenador do Comitê

RACHEL BITENCOURT MORAES
OLIVEIRA
Membro do Comitê
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DESPACHO nº TLB-DES-2020/05826
Brasília, 30 de março de 2020.
À Sra. Assessora (Mariza Soares Neves)
Assunto: Recondução para a Diretoria da Telebras
Referência(s): TLB-ASS-2020/05863

Encaminho a Vossa Senhoria, para ciência e providências de alçada, deliberação do
Comitê de Elegibilidade da Telebras acerca do pedido de análise de recondução para a
Diretoria da Telebras, bem como carta a ser encaminhada ao ilustríssimo Sr. Subsecretário
de Unidades Vinculadas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
- MCTIC.

Atenciosamente,
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LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS
Coordenador
Comitê de Elegibilidade
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