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ATA DA 4ª REUNIÃO DO 
COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO 

 
Aos 20 dias do mês de janeiro de 2021, às 16h00min, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão 

e Remuneração - CPESR da Telebras, constituído pelo Conselho de Administração em sua 258ª 

Reunião Extraordinária, realizada em 10 de dezembro de 2020, conforme previsão constante no 

artigo 21 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, reuniu-se com a Gerência de 

Integridade, Riscos, Conformidade e Controles Internos - GIRC que apresentou o relatório contendo 

os resultados da Avaliação de Desempenho de 2019 do Comitê de Elegibilidade.  A GIRC, por 

solicitação do Diretor de Governança e Relações com Investidores, apresentou o propósito e 

funcionamento da Autoavaliação de Desempenho realizada. A consolidação dos resultados 

demonstrou desempenho geral de 87,88% e nota igual ou acima de 4 (quatro) pontos. Foram 

apresentadas as ações propostas pelos membros do comitê para implementar melhorias na atuação 

dos membros do atual CPESR que, de acordo com o atual presidente, senhor Miguel Neubern, 

estariam compatíveis com os assuntos discutidos na 3ª reunião do atual comitê.  

 

Finalizada a apresentação pela GIRC, foram estabelecidas algumas orientações: 1) Foi definido que 
o senhor Miguel Neubern fará análise do formulário “Cadastro de Administrador”, que será enviado 
pela Gerente Interina da GIRC, Daniela Guitton, com a finalidade de verificar o local para inclusão 
de pergunta adicional que possa subsidiar os membros quanto ao enquadramento ou não do 
candidato analisado nos requisitos e nas vedações avaliadas. 2) Os membros do comitê 
questionaram o item da avaliação de desempenho que versa sobre a participação do CPESR no 
acompanhamento do plano de negócios e demais instrumentos relativos à estratégia empresarial e 
solicitaram a retirada do item do formulário. 3) Os membros oficializaram pedido à GIRC de 
elaboração de minuta de novo Regimento Interno para o comitê. A Gerente Interina da GIRC, 
Daniela Guitton, solicitou agendamento de reunião para o dia 29 de janeiro de 2021 para análise da 
minuta. Foi sugerido, pelo senhor Miguel Neubern, verificar a aprovação dos membros do Conselho 
de Administração quanto à inclusão de capacitação anual obrigatória para os membros do CPESR, 
tendo por base as boas práticas de mercado e a amplitude das matérias que estão no escopo do 
trabalho deste comitê. Caso aprovado, o item deverá ser incluído no Regimento Interno do Comitê 
e seus membros definirão, junto à Gerência de Gestão de Pessoas, o tema da capacitação que 
deverá ser realizada. 4) Os membros aprovaram o bloqueio do acesso dos antigos membros do CET 
às pastas de arquivos do comitê, mantendo o acesso da empregada Rachel Bitencourt Moraes 
Oliveira, da Gerência de Gestão de Pessoas, que têm secretariado e assessorado os membros do 
comitê, conforme Regimento Interno atual. 5) Definiu-se que as atas que apresentem assuntos 
sensíveis serão objeto de provocação ao Conselho de Administração para definição quanto à sua 
publicação na íntegra.  Ainda, as atas só deverão ser publicadas após a validação do candidato pelo 
Conselho de Administração ou pela Assembleia. Após análise do teor das atas da 1ª, 2ª e 3ª reunião, 
foi aprovada a sua publicação.  
 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada esta reunião e lavrada a 

presente Ata que, após aprovada, vai pelos presentes assinada.  
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Assinado com senha por RACHEL BITENCOURT MORAES OLIVEIRA, HELIO MARCOS MACHADO
GRACIOSA, LAURO ARCANGELO ZANOL e MIGUEL DA SILVA NEUBERN JUNIOR.
Documento Nº: 197086-9824 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action
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Brasília, DF, 20 de janeiro de 2021.  

                                                documento assinado eletronicamente 
                                                   MIGUEL DA SILVA NEUBERN JÚNIOR  

                                                             Presidente do CPESR  
 

documento assinado eletronicamente 

 
 

documento assinado eletronicamente 

LAURO ARCÂNGELO ZANOL  
Membro do CPESR 

HÉLIO MARCOS MACHADO GRACIOSA  
Membro do CPESR 

 

                             
    

                                documento assinado eletronicamente 

                               RACHEL BITENCOURT MORAES OLIVEIRA 
                              Secretaria e Assessoramento do Comitê 
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