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ATA DA 68ª REUNIÃO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E
REMUNERAÇÃO - CPESR

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 18h, 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.  [1]. Analisar a
documentação apresentada pela senhora PRISCILA DE SOUZA CAVALCANTE DE
CASTRO, brasileira, casada, graduada em Ciências Econômicas, portadora da Carteira de
Identidade nº 1.078.834 SSP-DF, CPF nº 553.597.791-87, residente e domiciliada na
Travessa dos Ficos, Casa 09, Pacheco Fernandes, Vila Planalto, Brasília-DF - Cep. 70.804-
210 , indicada ao cargo de Conselheira Fiscal da Telebras, representante do Ministério das
Comunicações. Foi analisado o formulário padronizado denominado FORMULÁRIO "C"
Cadastro de Conselheiro Fiscal - Empresa de Maior Porte, firmado em 14 de dezembro de
2021, recebido pelo Comitê em 04 de abril de 2022, contendo autodeclaração de
cumprimento dos requisitos e vedações exigidos pela legislação para ocupar o cargo
membro titular do Conselho Fiscal 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 com "não"; (iv)
a formação acadêmica informada é graduação em Ciências Econômicas pelo Centro
Universitário de Brasília, reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação (item
12 do Formulário), o que foi comprovada mediante diploma;  O Comitê considerou ser
compatível com o cargo;  (v) a experiência profissional informada no item 13 do
formulário foi: "três anos em cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa",
todavia foram especificadas na tabela "Tempo de Experiência e Função Declaradas",
experiência compatível com a alínea "a" do item 13 do formulário, possivelmente ante a
ocorrência de erro material. Não obstante as cópias dos documentos comprobatórios
apresentados são efetivamente relativos à alínea "b" do item 13 do formulário; (vi) item 14
"Cumpre as exigências do Estatuto Social da Empresa Estatal para a qual foi indicada"
respondeu com "sim". Após avaliação da documentação apresentada, presumindo-se como
verdadeiras as informações declaradas e os comprovantes apresentados, o Comitê entende
que a candidata possui vasta experiência profissional, compatível com o cargo para o qual
foi indicada, a despeito do erro material ocorrido no preenchimento do item 13 do
Formulário, sendo que a candidata se enquadra em ambas as alíneas do referido item .
Neste contexto, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, não vê
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óbice para nomeação da senhora PRISCILA DE SOUZA CAVALCANTE DE
CASTRO como membro titular do Conselho Fiscal da Telecomunicações Brasileiras S.A.,
- Telebras. [2]. Analisar a documentação apresentada pelo senhor LINCOLN MOREIRA
JORGE JUNIOR, brasileiro, casado, graduado em Engenharia de Redes de
Comunicações, portador da Carteira de Identidade nº 1.844.055 SSP-DF, CPF nº
703.376.671-87, residente e domiciliado no SHIN, QL 15, Conjunto 08, Casa 13, Lago
Norte, Brasília-DF - Cep. 71535-285 , indicado ao cargo de Conselheiro Fiscal da
Telebras, representante do Ministério das Comunicações. Foi analisado o formulário
padronizado denominado FORMULÁRIO "C" Cadastro de Conselheiro Fiscal - Empresa
de Maior Porte, firmado em 14 de dezembro de 2021, recebido pelo Comitê em 04 de abril
de 2022, contendo autodeclaração de cumprimento dos requisitos e vedações exigidos pela
legislação para ocupar o cargo membro suplente do Conselho Fiscal 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 com "não"; (iv) a formação acadêmica informada é graduação em Engenharia
de Redes de Comunicações pela Universidade de Brasília, reconhecido ou credenciado
pelo Ministério da Educação (item 12 do Formulário), o que foi comprovada mediante
diploma;  O Comitê considerou ser compatível com o cargo;  (v) a experiência profissional
informada no item 13 do formulário foi: "três anos em função de direção ou
assessoramento na administração pública direta ou indireta", especificadas na tabela
"Tempo de Experiência e Função Declaradas", apresentou cópias dos documentos
comprobatórios; (vi) item 14 "Cumpre as exigências do Estatuto Social da Empresa Estatal
para a qual foi indicado" respondeu com "sim". Após avaliação da documentação
apresentada, presumindo-se como verdadeiras as informações declaradas e
os comprovantes apresentados, o Comitê entende que o candidato possui vasta experiência
profissional, compatível com o cargo para o qual foi indicado. Neste contexto, o Comitê de
Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, não vê óbice para nomeação do senhor
LINCOLN MOREIRA JORGE JUNIOR como membro suplente do Conselho Fiscal da
Telecomunicações Brasileiras S.A., - 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, 05 de
abril de 2022.

Brasília, 12 de abril de 2022.

 

LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS
Secretário Interino / Assessoramento CPESR

Gerência Jurídica

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Sala 201
Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília/DF

Telefone: (61) 2027-1853

2

T
LB

A
T

A
20

22
00

11
8A

Assinado com senha por LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS, HELIO MARCOS MACHADO
GRACIOSA, LAURO ARCANGELO ZANOL e AMIR GEORGE FRANCIS MATTA.
Documento Nº: 365015-8919 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action



LAURO ARCANGELO ZANOL
Presidente do CPESR

Conselho de Administração

HELIO MARCOS MACHADO GRACIOSA
Membro do CPESR

Conselho de Administração

AMIR GEORGE FRANCIS MATTA
Membro do CPESR

Conselho de Administração
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