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ATA DA 73ª REUNIÃO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E
REMUNERAÇÃO - CPESR

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 16h, na Sala de
videoconferência por intermédio da ferramenta Microsoft Teams, reuniram-se,
ordinariamente, os Membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração (CPESR) da Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras, convocação na
forma do artigo 8º, Capítulo IV do Regimento Interno do Comitê - CPESR  [1]
Recondução do Senhor MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO para o cargo de
Conselheiro de Administração da TELEBRAS, representante do Ministério das
Comunicações. Em 18 de abril de 2022, o Comitê recebeu o OFÍCIO Nº
8239/2022/MCOM, datado de 11 de abril de 2022, para analisar a documentação
apresentada pelo Senhor MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO, brasileiro,
Engenheiro Eletricista, portador da carteira de identidade nº 212.044.539 SSP-SP, CPF nº.
58.543.988-69, candidato ao cargo de Conselheiro de Administração da Telebras,
representante do Ministério das Comunicações. Foi analisado o formulário padronizado
denominado CADASTRO DE ADMINISTRADOR - Diretor ou Conselho de
Administração (a), firmado em 23 de fevereiro de 2022, recebido pelo Comitê em 18 de
abril de 2022, contendo autodeclaração de cumprimento dos requisitos e vedações exigidos
pela legislação para ocupar o cargo de membro titular do Conselho de Administração da
Telebras. Após análise das informações disponibilizadas, este Comitê verificou que foram
preenchidos os seguintes requisitos exigidos: (i) todos os campos do formulário estão
preenchidos; (ii) todos os requisitos estão declarados com "sim"; (iii) todos os
impedimentos estão declarados como "não"; a formação acadêmica compatível com o
cargo, contendo curso de Engenharia Elétrica e Ciências Jurídicas, reconhecido ou
credenciado pelo Ministério da Educação (item 15 do Formulário) foi comprovada; (iv) a
área de formação acadêmica mais aderente ao cargo para o qual foi indicado (item 16 do
formulário) consta " Engenheiro de Telecomunicações", o que foi comprovada mediante
diploma de graduação em Engenharia Elétrica Pelo Instituto Nacional de
Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí (1994),  bem como diploma de Bacharel em
Ciências Jurídicas pelo Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB)(2007). (v) a
experiência profissional informada no item 15 do formulário foi: "Dez anos, no setor
público ou privado, na área de atuação da empresa estatal ou em área conexa àquela
para qual forem indicados em função de direção superior", bem como "Quatro anos em
cargo de Diretor, de Conselho de Administração, de membro de comitê de auditoria ou de
chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa estatal,
entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos
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não estatutários mais alto da empresa" e, por fim, "Quatro anos em cargo em comissão ou
função de confiança equivalente ao nível 4, ou superior, do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, em pessoa jurídica de direito público interno",
comprovado mediante nomeação publicada no Diário Oficial da União. (vi) o postulante
declarou, ainda, não se enquadrar nas vedações constantes nos §§2º e 3º art. 17, da Lei nº
13.303, de 30 de junho de 2016; nos incisos I a XI, art. 29 do Decreto nº 8.945, de 27 de
dezembro de 2016; no art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990; no art.
147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no Estatuto Social da Empresa,
impostas aos indicados para os cargos de administrador, bem como não possuir
conhecimento de que configuram conflito de interesse no exercício de cargo ou emprego
no âmbito do Poder Executivo Federal constantes do art. 5º da Lei nº 12.813, de 16 de
maio de 2013, que não se enquadra nos impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou
emprego nele relacionados e não está contemplado na lista de responsáveis a quem o
Tribunal de Contas da União(TCU) declarou irregulares, inidôneos e inabilitados. Após
avaliação da documentação apresentada, presumindo-se como verdadeiras as informações
declaradas e os comprovantes apresentados, conclui que o senhor MAXIMILIANO
SALVADORI MARTINHÃO atende aos requisitos para compor o Conselho de
Administração da TELEBRAS. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por
encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos
membros presentes e pelo Secretário Interino.

Brasília, 19 de abril de 2022.
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Conselho de Administração
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