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ATA DA 461ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2020, às 09h30min, na sala de 

videoconferência por intermédio da ferramenta Microsoft Teams, reuniu-se virtualmente 

e ordinariamente o Conselho de Administração. Mesa: Presidente, Vitor Elísio Góes de 

Oliveira Menezes, Representante do MC, Waldemar Gonçalves Ortunho Junior 

Conselheiro Nato Representante do MC, e Presidente da Telebras, Maximiliano 

Salvadori Martinhão, Conselheiro Representante do MC, Hélio Marcos Machado 

Graciosa, Conselheiro Independente, Romero Pinto Pedrosa, Conselheiro 

Representante dos Empregados da Telebras, Lauro Arcangelo Zanol, Conselheiro 

Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas, Amir George Francis Matta, 

Conselheiro Representante dos Minoritários Preferencialistas. Secretária, Mariza 

Soares Neves. Convocação: na forma do artigo 53 do Estatuto Social da 

Companhia. [1] MATÉRIAS DELIBERATIVAS [1.1] Diretoria de Governança e 

Relações com Investidores [1.1.1] Gerência de Gestão Empresarial [1.1.1.1] Plano 

de Negócio da Telebras: O Conselho de Administração, depois de ouvidos os 

esclarecimentos prestados pela Administração da Telebras, pela senhora Luísa Amélia 

Tavares de Souza, Gerente de Gestão Empresarial, e Felipe de Sousa Ximenes, e 

considerando a reunião da Diretoria Executiva nº 1531ª, de 17/08/2020, o Conselho de 

Administração deliberou pela aprovação e encaminhamento ao Ministério Supervisor 

da proposta de alteração do Plano de Negócios da Telebras, aprovado na 452ª 

Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 02/12/2019, nas condições 

dispostas na Nota Técnica nº TLB-ASS-2020/16036, de 23/08/2020, com vistas à 

reclassificação da Companhia como empresa estatal não dependente, considerando: 1) 

A situação jurídica de anomia da empresa de estar classificada como estatal 

dependente do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, permanecendo com capital 

aberto negociado em bolsa de valores; 2) Que as projeções do Plano de Negócios 

2020-2024 confirmam a tendência evidenciada nas Demonstrações de Resultados dos 

últimos exercícios, especialmente 2019 e 2020, e demonstram que os esforços 

concentrados para concretização da "não dependência" da Telebras estão traduzidos, 

principalmente, nos seguintes fatores: (i) A expansão da receita operacional sem 

aumentar, proporcionalmente, custos e despesas; (II) A capacidade operacional de 

geração de caixa; (III) O fluxo positivo de caixa decorrente de suas operações; e (IV) O 

baixo nível de endividamento, com dívida negativa a partir de 2024; 3) Que a 

reclassificação da Telebras como estatal não dependente traz como vantagem a 

liberação dos R$ 822,3 milhões, já disponíveis em caixa, para realização de 

investimentos ao longo dos próximos quatro anos, não dependendo de novos aportes 

do ente controlador; 4) O risco que representa para a União custear pagamento de 

http://intranet2.telebras.com.br/sigaex/app/expediente/doc/exibir?sigla=TLB-ASS-2020/16036
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pessoal e despesas gerais de custeio, de uma empresa de capital aberto negociado em 

bolsa com participação de acionistas privados, situação que ocorre em 2020; e 5) Que 

a reclassificação da Telebras como estatal não dependente não prejudica as 

pretensões futuras do Acionista Controlador em relação à empresa. [2.1] Presidência 

[2.1.1] Gerência de Auditoria Interna [2.1.1.1] IA-CM - Modelo de Capacidade da 

Auditoria Interna e Plano de Ação: O Gerente da Auditoria Interna, senhor Maury 

Caetano de Oliveira, apresentou o modelo de capacidade da auditoria interna 

governamental - IA-CM, cuja implementação é recomendada pela Controladoria-Geral 

da União (CGU), precedido de autoavaliação do nível de maturidade em relação aos 

requisitos do referido modelo. O modelo possui cinco níveis de maturidade. O resultado 

da autoavaliação realizada pela auditoria interna da Telebras em relação às atividades 

requeridas para o nível 2 foram os seguintes: a) 26% das atividades não existem; b) 

18% das atividades não estão implementadas; e c) 56% das atividades estão 

implementadas e funcionando. Em função disso foi elaborado um Plano de Ação para 

implementação das atividades ainda não atendidas pela Auditoria para atender ao nível 

2, cujo cronograma inicia-se em 01/09/2020 e encerra-se em 30/03/2021, conforme 

apresentação realizada ao Conselho de Administração, em anexo. Para a execução do 

Plano de Ação foram discutidas as seguintes alternativas: a) lotação de um auditor 

sênior no quadro de pessoal da AUD, em função dos desligamentos no final de 2019; 

empréstimo de colaborador interno pelo período de execução do Plano; contratação de 

profissional no mercado especificamente para essa finalidade; e solicitação de apoio de 

profissional da CGU. Após discussão o Conselho de Administração decidiu pela 

aprovação do Plano e pela solicitação de apoio de profissional da CGU, ficando o 

Presidente da Telebras encarregado de alçar Ofício ao Secretário de Controle Interno 

da CGU com a presente demanda. [2] MATÉRIAS INFORMATIVAS [2.1] Diretoria 

Administrativo-Financeira [2.1.1] Gerência de Contabilidade [2.1.1.1] 

Demonstrações Financeiras do 2T/2020: O Conselho de Administração tomou 

conhecimento das informações trimestrais relativas ao 2º trimestre de 2020 - ITR 2º 

Trim/2020, por meio de apresentação feita pelo Diretor Administrativo-Financeiro, 

senhor André Luís Gomes Monteiro, e o Gerente de Contabilidade, senhor Helder 

Alexandre de Ávila Farias. Registram-se os principais destaques: 1) Receita 

Operacional Líquida; 2) OPEX; 3) EBITDA ajustado; 4) EBITDA ajustado; 5) Resultado 

Financeiro; 6) Reconhecimento Compensação Financeira; 7) Subvenções Recebidas; 

8) Prejuízo do Período; 9) Banda Ativada Faturada (Média); 10) Circuitos Faturados; 

11) Circuitos GESAC; 12) ARPU (Média); 13) CHURN (Média). Conforme apresentação 

anexa. [3] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [3.1] Gerência de 

Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno [3.1.1] Cronograma de 

Atualização do Estatuto Social da Telebras: O Conselho de Administração tomou 

conhecimento por meio de apresentação feita pelo Diretor de Governança e Relações 

com Investidores, senhor Rodrigo Martins Prates, e a senhora Núbia Augusto de Sousa 
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Rocha, Gerente de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno, acerca do 

cronograma de atualização do Estatuto Social da Companhia, conforme Oficio Circular 

SEI n° 1386/2020/ME (9707186), de 09 de junho de 2020, e OFÍCIO SEI N° 

194445/2020/ME, de 10 de agosto de 2020, em que a PGFN marcou para o dia 09 de 

dezembro de 2020 a realização de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar 

sobre o novo estatuto modelo das empresas estatais federais. [4] Diretoria de 

Governança e Relações com Investidores [4.1] Gerência de Gestão Empresarial 

[4.1.1] Monitoramento do Plano de Negócio da Telebras: julho/2020: O Conselho 

de Administração tomou conhecimento por meio de apresentação feita pelo Diretor de 

Governança e Relações com Investidores, senhor Rodrigo Martins Prates, senhora 

Luísa Amélia Tavares de Souza, Gerente de Gestão Empresarial, e Felipe de Sousa 

Ximenes, referente ao monitoramento do Plano de Negócio - julho/2020. [5] 

Presidência [5.1] Gerência de Auditoria Interna [5.1.1] Determinações e 

Recomendações dos Órgãos de Controle: O senhor Maury Caetano de Oliveira, 

Gerente da Auditoria Interna, situou o Conselho de Administração acerca das mais 

urgentes e relevantes determinações e recomendações dos órgãos de controle: 

Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União (CGU), Auditoria 

Interna e Auditoria Independente. O Conselho de Administração solicitou incluir nas 

recomendações e acompanhar o processo de aumento de capital da Companhia. [3] 

MATÉRIAS PARA APRECIAÇÃO/ VERIFICAÇÃO/ANÁLISE - [3.1] Presidência - 

[3.1.1] O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no 

Relatório de Acompanhamento da Gestão, relativo a julho de 2020. [4] MATÉRIAS 

PARA CONHECIMENTO: Os Conselheiros receberam, também: [4.1] Cópia do 

OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 1387/2020/ME de 09/06/2020, e OFÍCIO CIRCULAR SEI 

Nº 2460/2020/ME de 09/06/2020, em que a Secretaria de Coordenação e Governança 

das Empresas Estatais (Sest), com o objetivo de articular e integrar as políticas das 

empresas estatais consultou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para 

dar a adequada interpretação à Lei Complementar nº 173/2020, que criou o Programa 

Federativo de Combate ao COVID-19 e alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal. [5] 

Gerência de Auditoria Interna: [5.1] O Conselho tomou conhecimento do quantitativo 

das matérias contidas no relatório da Auditoria Interna base 30/07/2020, ínsitas no 

Relatório de Acompanhamento da Gestão do mês de julho de 2020, por meio do 

senhor Maury Caetano de Oliveira, Gerente da Auditoria Interna, e ainda situou o 

Conselho acerca das mais urgentes e relevantes determinações e recomendações dos 

órgãos de controle: Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União 

(CGU), Auditoria Interna e Auditoria Independente. O Conselho de Administração 

solicitou incluir nas recomendações e acompanhar o processo de aumento de capital 

da Companhia. [6] Comitê de Auditoria - COAUD: [6.1] Cópia das atas das Reuniões 

92ª a 97ª do COAUD. [7] Fato Relevante e Comunicado ao Mercado: cópia dos 

Fatos Relevantes: datado de 23/07/2020, acerca Remanejamento Orçamentário, 
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datado de 11/08//2020, acerca de Atribuição de Competência ao Conselho do 

Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI, datado de 19/08/2020, acerca da 

Matéria Publicada sobre "Relatório de Privatização", e Comunicado ao Mercado, 

datado de 29/07/2020, acerca de Movimentação Atípica de Ações". [8.] Demandas do 

Conselho de Administração: Solicitou apresentação de estudo de viabilidade de 

conversões de ações PN em ON para migrar para Novo Mercado. 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. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Mariza Soares Neves 
Secretária do Conselho de Administração da Telebras 
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