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Missão
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto.
Auditoria Interna Governamental
Atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria,
desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma
organização; deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem
seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e
disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança,
de gerenciamento de riscos e de controles internos.
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QUAL FOI O
TRABALHO
REALIZADO
PELA CGU?
Trata-se de trabalho de
Auditoria Anual de Contas
realizado na Telebras, de
acordo com os preceitos
contidos na Ordem de Serviço
nº 201900080.
Foram avaliados os itens
relacionados à conformidade
das peças, aos resultados da
evolução da infraestrutura
(backhaul e cabo submarino),
às contratações diretas e às
variações nas demonstrações
contábeis.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
Em
cumprimento
de
determinação
Constitucional, conforme item IV, do Art. 74,
em apoio ao controle externo (TCU) no
exercício de sua missão institucional.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS
AS
RECOMENDAÇÕES
QUE
DEVERÃO SER ADOTADAS?
Considerando os temas abordados,
identificados os seguintes achados:

foram

(i) a Telebras manifestou estar utilizando recursos
de aporte da União, as quais devem ser utilizadas
com despesas de capital, para custear despesas
correntes, associado a um aumento exponencial
dos custos com serviços prestados, sobretudo,
devido à depreciação do satélite e das
contratações de meios de conexão e transmissão
para atender seus clientes;
(ii) insuficiente presença da
localidades mais necessitadas;

Telebras

em

(iii) falhas na modelagem do projeto do Cabo
submarino;
e (iv) falhas em processos de contratação por
inexigibilidade, além da existência de pagamentos
sem processo de contratação.
Para esses achados, como destaque, foram
emitidas as seguintes recomendações: (i)
apresentação de plano de ação para tratar a
questão econômico-financeira; (ii) renegociação
de contratos de receita considerados deficitários;
(iii) instalação de processo de apuração e de
responsabilização para busca de ressarcimento de
eventuais prejuízos em processos de pagamento
sem licitação; e (iv) avaliação da vantajosidade da
IRU contratada de 200Gbps, bem como para
contratação da capacidade adicional de 800Gbps
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
EILD - Exploração industrial de linhas dedicadas
FGV - Fundação Getúlio Vargas
GESAC - Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão
IRU - Indefeasible Rights of Use
MCTIC – Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
PNBL - Programa Nacional de Banda Larga
PISP - Programa de Indenização por Serviços Prestados
RGQ-SCM - Regulamento de Gestão de Qualidade
SCM - Serviço de Comunicação Multimídia
SGDC - Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas
TCU – Tribunal de Contas da União
O&M – Operação e Manutenção
SCM – Serviço de Comunicação Multimídia
LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal
SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
SDI – Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura
MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
FPM - Fundo de Participação dos Municípios
GCC - Gerência de Compras e Contratos
DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa
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INTRODUÇÃO
O presente relatório trata da Auditoria Anual de Contas do exercício de 2018 da
Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras). As avaliações foram realizadas de acordo com
o escopo de auditoria firmado, conforme Ata de Reunião realizada em 01/02/2018, entre
SFC/DAE/CGETEC - Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Energia e
Tecnologia e a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Aviação Civil e Comunicações
do TCU – SeinfraAeroTelecom, sendo efetuadas as seguintes análises:
1. Avaliação da conformidade das peças;
2. Análise dos resultados relacionados à Evolução da infraestrutura (backhaul
e Cabo Submarino) para atendimento dos objetivos institucionais da
Telebras;
3. Análise de Dispensas e Inexigibilidade de Licitação;
4. Análise das principais variações positivas ou negativas nas demonstrações
contábeis do último exercício.
A Telebras tem como objetivos institucionais (i) a implantação da infraestrutura necessária
à consecução do Programa Nacional de Banda Larga – PNBL – Decreto nº 7.175/2010; (ii)
atender ao que determina o Decreto nº 8.135/2013; (iii) ampliar sua carteira de clientes do
setor de governo; e (iv) aumentar sua participação em projetos de governo.
A empresa tem priorizado os projetos estratégicos previstos nas Ações Orçamentárias do
Governo Federal e de implantação do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações
Estratégicas (SGDC), por outro lado, o projeto do Cabo Submarino Brasil-Europa foi
interrompido com a venda para seu sócio da participação acionária que a Telebras detinha
nas empresas Cabos Brasil Europa S.A. e EllaLink Spain.
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos,
que contempla os achados de auditoria, as Recomendações e as Conclusões obtidas; e
Anexos, que contém a manifestação da unidade auditada, bem como o posicionamento
final das análises realizadas pelo controle interno. Consistindo, assim, em subsídio ao
julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao TCU.
Foi encaminhado Relatório Preliminar de Auditoria para manifestação final da Unidade por
meio do Ofício nº 16974/2019/CGETEC/DAE/SFC-CGU, de 13/08/2019. Nele foram
consignados os registros e conclusões decorrentes dos levantamentos e análises realizados
pela equipe de auditoria da SFC/CGU ao longo dos trabalhos de campo.
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RESULTADOS DOS EXAMES
1. Principais resultados da análise da situação econômicofinanceira da Telebras em 2018 com ênfase no risco de
dependência.
A abordagem adotada pela CGU objetivou analisar o panorama econômico-financeiro da
empresa mediante uma análise dos principais fatos e atos contábeis que geraram variações
positivas e negativas nas Demonstrações Contábeis de 2018, mediante uma comparação
com os exercícios de 2016 e 2017. Apenas na análise do fluxo de caixa o período de análise
foi estendido para 2008 a 2018, de maneira a contemplar todos os repasses da União.
Também foram objeto de avaliação: a capacidade da empresa pagar suas dívidas, a
evolução ou retração do endividamento e o comportamento do retorno sobre o capital
aplicado.
A presente análise subdivida nos seguintes tópicos: (i) aportes de recursos externos; (ii)
risco de dependência econômica de recursos da União; (iii) análise de contas a receber; (iv)
rentabilidade; (v) análise de indicadores de liquidez; e (vi) análise de indicadores de
lucratividade. Entre os principais fatos contábeis, pode-se mencionar que a Telebras
manifestou estar utilizando recursos de aporte da União, os quais devem ser utilizadas
com despesas de capital, para custear despesas correntes, bem como houve um aumento
exponencial dos custos com serviços prestados, sobretudo, devido à depreciação do
satélite e das contratações de meios de conexão e transmissão. Cabe mencionar também
que a dívida junto a Finep com vencimento em 2018 foi renegociada para início do
pagamento em 2020 e término em 2025, motivada pela judicialização da parceria com a
Viasat que comprometeu a geração de receitas em 2018.
I)

APORTES DE RECURSOS EXTERNOS QUE GERARAM PASSIVO PARA A TELEBRAS

A empresa tem recebido recursos externos que geram impacto significativo nas suas
demonstrações contábeis. Foram recursos oriundos de empréstimo, receitas recebidas
antecipadamente e AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital), o qual é um
recurso disponibilizado pelos acionistas à entidade com destinação única e exclusiva para
futuro aporte de capital.
Tabela – AFACs, Empréstimos e Receitas Antecipadas.
Exercício

Valores Acumulados (R$ mil)
AFAC (Residual)

Empréstimos

Receitas Antecipadas

2016

2.233.652

245.951

508.446

2017

1.329.601

251.478

607.209

2018

1.874.451

255.937

528.969

Fonte: Demonstrações Contábeis de 2016 a 2018.
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Tabela - Mutações do Capital Social
Exercício Integralização de Capital (AFAC) Prejuízos integralizados Capital Social
2008

219.455.000

2009

200.000.000

419.455.000

2012

300.000.000

719.455.000

2013

-456.310.000

2018

1.331.521.558

Total

1.831.521.558

263.145.000
1.594.666.558

Fonte: Demonstrações Contábeis 2008 a 2018

O total de AFAC com juros chega a R$ 3.705.972 mil, sendo que uma parcela de R$
1.831.522 mil foi integralizada ao Capital Social.
As receitas antecipadas são compostas por adiantamentos do contrato com o MCTIC e por
antecipação do pagamento do direito de uso futuro da Banda X do Satélite realizada pelo
Ministério da Defesa.
As receitas da antecipação de receita do Ministério da Defesa serão contabilizadas por 15
anos, com início no segundo semestre de 2018, perfazendo o montante de R$ 36,48 milhões
anuais.
O adiantamento para atendimento do Programa GESAC do MCTIC de R$ 60 milhões
recebido em 2017 visa cobrir o investimento inicial em equipamentos e serviços necessários
para ativação dos enlaces de satélite. O valor total contratado foi R$ 663,6 milhões por um
prazo de 60 meses. Foi dado um desconto1 nos valores dos circuitos para viabilizar a
antecipação dos recursos. Em 2018, houve o início da atividade comercial do SGDC,
permitindo o reconhecimento como receita dos R$ 60 milhões do GESAC e de R$ 18,24
milhões da antecipação do Ministério da Defesa, as quais influenciaram o resultado do
período.
Também pode ser apontado que a dívida junto a Finep com vencimento em 2018 foi
renegociada para início do pagamento em 2020 e término em 2025, motivada pela
judicialização da parceria com a Viasat que comprometeu a geração de receitas em 2018.
A Telebras realizou empréstimo junto à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em 2014,
no valor total de R$ 240.380 mil, com objetivo de custear, parcialmente, as despesas
incorridas na elaboração e execução do Plano Estratégico de Inovação (Satélite
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas – SGDC). Os desembolsos foram
realizados em parcelas. Foi acordado um prazo de carência de 36 meses para vencimento
da primeira das 85 parcelas mensais, o qual especificava que sobre o principal da dívida

1

Memorando nº 34/2018/4000, de 28 de junho de 2018, em resposta à SA 02/201800406
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incidiria a Taxa Referencial pro rata tempore (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil,
acrescida do spread de 5% (cinco por cento) ao ano.
Consta das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2015 que “a FINEP poderá
declarar vencido antecipadamente o Contrato, em qualquer momento, independente
de notificação judicial ou extrajudicial, se houve: aplicação de recursos em finalidade
diversa, constituição de gravame sobre as garantidas estatuídas, alteração do controle
efetivo direto ou indireto sem anuência da entidade, existência de mora no pagamento
de qualquer quantia devida, paralisação do Plano Estratégico de Inovação e outras
circunstâncias que tornem inseguro ou impossível o cumprimento pela Financiada das
obrigações assumidas.” (grifo nosso)
Entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018 foram celebrados três termos aditivos
visando postergar o pagamento do empréstimo. O primeiro termo aditivo postergou o
pagamento do principal da dívida por 6 (seis) meses, mantendo o pagamento dos juros
compensatórios. Os demais termos aditivos postergaram o pagamento do principal e dos
juros, ficando estipulado que os juros apurados no período de suspensão seriam
capitalizados mensalmente ao saldo devedor.
Em especial, com a celebração do terceiro aditivo ao contrato, ficou acordado que a
Telebras pagará à FINEP o valor de R$ 21.397 a título de compensação financeira pelo
período de sobrestamento, cujo valor será corrigido pelo mesmo indexador previsto no
contrato e pago em parcelas mensais e sucessivas, juntamente com as parcelas de
amortização e juros, de 15 de junho de 2020 a 15 de dezembro de 2025.
II)

RISCO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA UNIÃO

Ao ser indagada pelo SEST sobre a aplicação de recursos de aporte do Tesouro Nacional de
2018, a Telebras apresentou a manifestação de que utilizou parte dos recursos
remanescentes dos aportes para quitar despesas correntes, conforme relatado2 na CT. Nº
109/1000/2019-TB, de 28 de junho de 2019. Dentre os compromissos assumidos quitados
com parte dos recursos aportados, a Telebras destacou “os custos operacionais de
manutenção da infraestrutura: NOC - Centro de Operação da Rede; EILD – Exploração
Industrial de Linha Dedicada; utilização de meios de acesso backbone; compartilhamento
de instalações; Seguro SGDC; as despesas com passivos judiciais da Telebras anteriores a
reativação (Previ e Funcef); e juros ﬁnanceiros (Empréstimo com Finep)”.
Pela LRF (art. 2º, III), a Telebras poderia ser enquadrada como empresa estatal
dependente, com base nos dados informados pela própria estatal e como presente no
Acórdão TCU 937/2019 Plenário, que analisou as Demonstrações de Fluxo de Caixa e
conclui no voto do Ministro do Revisor o seguinte:
“Quanto à empresa que pode vir a se tornar contingencialmente dependente
(reflexo de problemas de gestão e não do objeto estatutário) , do conceito de
empresa estatal dependente deduz-se que o aumento de participação acionária
2

Encaminhada ao Ministério da Economia c/c à CGU pelo Ofício SEI nº 24/2019/ASSES/SEST/SEDD-ME, de 15
de julho de 2019

9

a que se refere o dispositivo da LRF não poderia visar equilibrar a empresa,
proporcionando-lhe recursos para mantê-la no status de autossuficiente, ou
independente; ao contrário, deveria ter por finalidade ampliar seu potencial de
atuação. De outra forma, consistira em burla ao que prescreve a lei, mudando
apenas o rótulo que reveste o repasse de recursos efetivamente destinados a
mantê-la funcionando adequadamente. Assim, recorrentes aportes de recursos a
título de aumento da participação acionária podem constituir evidência do
estabelecimento de uma situação de dependência de fato, ainda não
reconhecida, situação para a qual os órgãos de controle devem estar atentos.”
Essa situação aumenta a exposição da Telebras ao Risco Fiscal, relacionado com a
possibilidade de enquadramento da Telebras como estatal dependente, o que pode
pressionar o orçamento do ministério supervisor e comprometer o atingimento do teto
de gastos do Governo Federal.
A Telebras apresentou3 uma relação de consequências da migração para empresa
dependente: em relação aos acionistas; no déficit primário da União; na execução das
Políticas Públicas; na flexibilidade da Empresa; e na credibilidade do País frente a
investidores estrangeiros. Por fim, concluiu que “a transformação da Telebras em empresa
estatal dependente, sem a avaliação dos impactos, sem um período apropriado de
organização e planejamento, é medida que” (...)” contraria o interesse público e acarreta
prejuízos e riscos ainda não sopesados.”.

Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em
função de sigilo, na forma da Instrução Normativa CVM 358/02.

3

Item 1 do Anexo I
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Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em
função de sigilo, na forma da Instrução Normativa CVM 358/02.
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Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em
função de sigilo, na forma da Instrução Normativa CVM 358/02.

III)

ANÁLISE DE CONTAS A RECEBER

Cabe apontar que houve um aumento de 70% em contas a receber, sendo proporcional ao
aumento da “Receita Operacional Bruta SCM”. Entretanto, os valores a vencer aumentaram
151% (R$ 21.989 mil), ao passo que os valores vencidos subiram 12,31% (R$ 5.408 mil). A
Telebras apresentou4 que o contrato com a (Informações suprimidas por solicitação da
Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma da Instrução Normativa CVM 358/2002)
é deficitário em função de cláusulas ditas leoninas que comprometem o seu equilíbrio
econômico, tais como permitir glosas de 10% por critérios técnicos para blocos de circuitos,
indo além do lucro almejado pela Telebras, bem como por não estabelecer prazo para o
pagamento das faturas apresentadas pela Telebras. Ainda, durante a implantação dos
acessos contratados, a Telebras se viu obrigada a arcar com o acesso anterior da
(Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na
forma da Instrução Normativa CVM 358/2002) e o custo do seu acesso próprio porque a
(Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na
forma da Instrução Normativa CVM 358/2002) não aceitava a solução instalada, seja por
critérios de desempenho ou por haver uma mudança de meio contratado
(satélite/cabo/fibra/rádio).

4

Em reunião ocorrida em 28 de junho de 2019
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Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na
forma da Lei 13303, art. 86, §4º.
IV)

RENTABILIDADE

Houve melhora tanto na rentabilidade geral da empresa quanto na rentabilidade do satélite
e da banda larga. A melhora na rentabilidade do “Resultado Bruto por total AFAC” mostra
que a Telebras teve êxito em manter o resultado bruto negativo no mesmo patamar frente
um aumento do AFAC. As rentabilidades por linha de negócio foram calculadas pela receita
operacional bruta em vez da receita operacional líquida ou resultado bruto, em virtude de
as “Deduções” estarem unificadas nas Demonstrações Contábeis. É importante notar que a
rentabilidade da banda larga seria negativamente influenciada pelo aumento de 190% dos
custos de “Meios de Conexão e Transmissão” (R$ 50.927 mil), caso fosse calculada a
rentabilidade pelo Resultado Bruto.
Tabela- Rentabilidade Telebras
Rentabilidade

2016

2017

2018

Receita Operacional Bruta (Banda Larga) por AFAC(PNBL)

14%

16%

23%

Receita Operacional Bruta (Satélite) por AFAC(SGDC)

0%

0%

3%

Receita operacional líquida por total AFAC

2%

2%

6%

Resultado Bruto por total AFAC

-4%

-4%

-3%

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir das Demonstrações Contábeis de 2017 e 2018

A melhora de rentabilidade pode ser visualizada nos indicadores de lucratividade também.
Os indicadores vêm numa tendência de alta nos três últimos exercícios, sobretudo, em
função do aumento das receitas de vendas de bens e/ou serviços. No último exercício,
ocorreu o início da operação comercial do satélite, gerando o reconhecimento de receitas
dos contratos do Ministério da Defesa e do projeto Governo Eletrônico - Serviço de
Atendimento ao Cidadão (Gesac), bem como houve um aumento de 85% na receita
operacional bruta relativas a serviços de comunicação multimídia. As receitas do satélite
representaram 39% da receita operacional bruta, entretanto o reconhecimento de novas
parcelas do contrato GESAC em 2019 depende das tratativas com o TCU, STF e TRF para a
obtenção da autorização plena para comercialização dos serviços pela Viasat. A participação
das deduções na receita operacional líquida reduziu de -44% para -30% em 2018, indo na
contramão do aumento da receita operacional bruta.
Quanto à banda larga, é importante apontar que houve uma concentração dos circuitos
fornecidos em um quantitativo menor de clientes, aumentando a receita média por usuário.
V)

ANÁLISE DOS INDICADORES DE LIQUIDEZ

Os indicadores de liquidez corrente, imediata e geral apresentados na tabela foram
calculados conforme as fórmulas apresentadas. O indicador de liquidez geral foi calculado
desconsiderando os AFACs e receitas antecipadas constantes dos balanços patrimoniais.
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Tabela - Indicadores de liquidez
Indicador

2018

2017

2016

Liquidez Corrente

1,81

1,59

4,24

Liquidez Imediata

0,81

0,86

2,90

Liquidez Geral (sem AFAC e adiantamentos)

0,84

0,73

0,84

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir das Demonstrações Contábeis
Fórmulas
𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐥 =

𝐀𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 + 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳á𝐯𝐞𝐥 𝐚 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐨 𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨
𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐜 + 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐍ã𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐜 − 𝐀𝐅𝐀𝐂𝐬 − 𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 =

𝐀𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞
𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞

𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐈𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐚 =

𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧í𝐯𝐞𝐥
𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞

a) Liquidez Corrente

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir das Demonstrações Contábeis de 2017 e 2018

Houve uma melhora no indicador no último exercício em virtude de diminuição de 17% do
passivo circulante. O passivo circulante foi influenciado positivamente pela redução dos
“Empréstimos e Financiamentos”, devido à renegociação do empréstimo com a Finep que
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postergou o seu pagamento para junho de 2020. O efeito da redução de 31% da conta
“Fornecedores” foi neutralizado pelo aumento de 168% de “Outras Obrigações”.
b) Liquidez Imediata
Em 2017, o passivo circulante aumentou em virtude dos aumentos de 206% na rubrica
“Fornecedores” e de 995% em “Empréstimos e Financiamentos”. Ainda, houve uma
redução de 30% “Caixa e Equivalentes de Caixa”. Tudo somado levou à forte redução da
liquidez imediata de 2,9 para 0,86.
Em 2018, as disponibilidades reduziram em 22% e o passivo circulante reduziu em 17%. A
maior redução das disponibilidades puxou o indicador para baixo, a despeito da
renegociação da dívida com a Finep que postergou o seu pagamento para 2020.

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir das Demonstrações Contábeis de 2017 e 2018

c) Liquidez Geral
Em 2017, o indicador calculado desconsiderando os AFACs e receitas antecipadas
apresentou uma queda, sobretudo, devido ao aumento do passivo circulante -onde a conta
“Fornecedores” aumentou 206% - e à diminuição de 11% no ativo circulante.

15

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir das Demonstrações Contábeis de 2017 e 2018

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir das Demonstrações Contábeis de 2017 e 2018
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Em 2018, a liquidez geral apresentou uma leve melhora, alavancada pela redução de 31%
da rubrica “Fornecedores” e pela baixa total da rubrica “Credores Empresas de Telecom.
Processo de Cisão”, bem como pelo aumento de 17% no ativo realizável a longo prazo. A
parcela dos “Empréstimos e Financiamentos” de curto prazo passou a ser considerada de
longo prazo com a renegociação da dívida com a Finep. A diminuição do ativo circulante foi
compensada pelo aumento de 17% do ativo realizável a longo prazo.
VI)

ANÁLISE DOS INDICADORES DE LUCRATIVIDADE

Há diversas formas de mensurar a lucratividade da empresa. Foram calculados 3
indicadores de margem, conforme fórmulas da tabela seguinte:
Fórmulas
Margem Bruta =

Lucro Bruto
Resultado Bruto
=
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑠 𝑒/𝑜𝑢 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠

Margem Operacional =

Margem Líquida =

Resultado Operacional
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos
=
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑠 𝑒/𝑜𝑢 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠

Lucro Líquido
Lucro/Prejuízo do Período
=
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑠 𝑒/𝑜𝑢 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠

Tabela - Indicadores de lucratividade
Indicador

2016

2017

2018

Margem Bruta

-184,86%

-163,66%

-59,22%

Margem Operacional

-346%

-289%

-95%

Margem Líquida

-483,25%

-332,66%

-112,62%

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir das Demonstrações Contábeis de 2017 e 2018

Tabela - Receita Operacional - Telebras
Análise
Encadeada

Análise Vertical
Item/Exercício
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - SCM

2016
74.486

2017
98.758

RECEITA OPERACIONAL BRUTA SATÉLITE
Aluguéis e locações – Outras
Deduções da Receita
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

169.442 133%

135%

85%

0%

33%

72%

0%

0%

39%

0%

0%

0%

12%

10%

6%

0%

1%

74%

-45%

-44%

-30%

0%

28%

85%

199.652 100%

100%

100%

24%

31%

172%

78.240
7.003

7.093

(25.435)

(32.558)

56.054

73.293

Horizontal

12.320
(60.350)

Fonte: Elaborado pela CGU com dados das Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2017 – V3 e
31/12/2018 - V1
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Tabela - Análise Horizontal e Vertical do Custo dos Serviços Prestados
Análise
Encadeada

Análise Vertical

Horizontal

Item/Exercício

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Aluguel/Arrendamento/Seguros

-50.982

-2.513

-4.641

32%

1%

1%

9%

-95%

85%

Meios de Conexão e Transmissão

-26.782

-77.709

0%

14%

24%

0%

0%

190%

Compartilhamento
Instalações

-43.430

-42.983

0%

22%

14%

0%

0%

-1%

de

Serviços de Terceiros

-49.668

-46.330

-49.403

31%

24%

16%

9%

-7%

7%

Pessoal

-10.307

-13.809

-16.316

6%

7%

5%

71%

34%

18%

Depreciação e Amortização

-47.487

-58.324

-124.400

30%

30%

39%

-24%

23%

113%

Perdas Estimadas em Contas a
Receber

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Programa de Indenização por
Serviços Prestados

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tributos

-1.282

-1.416

-2.166

1%

1%

1%

48%

10%

53%

Material

-3

-641

-268

0%

0%

0%

0%

21267%

-58%

Custo dos Serviços Prestados

-159.729

-193.245

-317.886

100% 100%

100%

-1%

21%

64%

Fonte: Elaborado pela CGU com dados das Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP 31/12/2018 - V1

a) Margem Bruta
O indicador vem numa tendência de alta nos três últimos exercícios, sobretudo, em função
do aumento das “Receitas de Vendas de Bens e/ou Serviços”. No último exercício, ocorreu
o início da operação comercial do satélite gerando o reconhecimento de receitas dos
contratos do Ministério da Defesa e do Projeto Gesac, bem como houve um aumento de
85% na receita operacional bruta relativa a serviços de comunicação multimídia. As receitas
do satélite representaram 39% da receita operacional bruta, entretanto, o reconhecimento
de novas parcelas do contrato GESAC em 2019 depende das tratativas com o TCU, STF e TRF
para a obtenção da autorização plena para comercialização dos serviços pela Viasat. A
participação das deduções na receita operacional líquida reduziu de -44% para -30% em
2018, indo na contramão do aumento da receita operacional bruta.
As contas “Meios de Conexão e Transmissão” e “Depreciação” foram as contas que
impediram uma melhor recuperação do indicador. A rubrica “Meios de Conexão e
Transmissão” apresentou uma participação de 24% do custo dos serviços prestados (CSP) e
teve aumento de 190% em 2018. A “Depreciação” representou 39% do CSP e teve aumentos
de 23% e 113% em 2017 e 2018, respectivamente. É importante ressaltar que a partir do
segundo semestre de 2018 o SGDC começou a ser depreciado.
Cabe apontar que os aumentos de “Meios de Conexão e Transmissão”, R$ 17,6 milhões5 em
2017 e R$ 50,9 milhões em 2018, foram superiores aos percentuais de aumento das

5

Considerando os custos de R$ 9.146 com “Meios de Conexão e Transmissão” constantes da DVA das
Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2016 – V1
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“Receitas Operacionais Bruta SCM”, R$ 24,7 milhões em 2017 e R$ 70,7 milhões em 2018,
sobre os quais devem ser descontadas as deduções da receita que apresentaram
incrementos de R$ 7 milhões em 2017 e R$ 27,8 milhões em 2018. De fato, o aumento
absoluto da receita é bem próximo do incremento de custos com meios de conexão e
transmissão, neutralizando o efeito dos novos contratos e demonstrando que a margem de
lucro obtida não tem sido suficiente para cobrir os riscos e adversidades do negócio, tais
como eventuais glosas, prejuízos, inadimplência e etc.
VII)

CONCLUSÃO

Entre os principais fatos contábeis, pode-se mencionar que a Telebras manifestou estar
utilizando recursos de aporte da União, as quais devem ser utilizadas com despesas de
capital, para custear despesas correntes, bem como houve um aumento exponencial dos
custos com serviços prestados, sobretudo, devido à depreciação do satélite e das
contratações de meios de conexão e transmissão.
Pela LRF (art. 2º, III), há indícios de que a Telebras deveria ser enquadrada como empresa
estatal dependente, sobretudo em função do cenário que vem se desenhando desde a sua
reativação em 2010, onde a Telebras tem tido um foco grande na execução de políticas
públicas e na implementação da rede privativa da administração pública sem ainda auferir
grandes ganhos para suplantar seus custos.
Ainda houve uma evolução da capacidade de pagamento da empresa com a melhora dos
indicadores de liquidez corrente e geral. Por outro lado, houve uma piora no curto prazo
(liquidez imediata) na capacidade de quitar as suas dívidas, a despeito do passivo
circulante ter diminuído.
Houve melhora tanto na rentabilidade geral da empresa quanto na rentabilidade do
satélite e da banda larga. A melhora na rentabilidade do “Resultado Bruto por total AFAC”
mostra que a Telebras teve êxito em manter o resultado bruto negativo no mesmo patamar
frente um aumento do AFAC. É importante notar que a rentabilidade da banda larga seria
negativamente influenciada pelo aumento de 190% dos custos de “Meios de Conexão e
Transmissão” (R$ 50.927 mil), caso fosse calculada a rentabilidade pelo resultado bruto
SCM.
A melhora de rentabilidade pode ser visualizada nos indicadores de lucratividade
também. Os indicadores vêm numa tendência de alta nos três últimos exercícios,
sobretudo, em função do aumento das “Receitas de Vendas de Bens e/ou Serviços”. A
participação das “Deduções” na receita operacional líquida reduziu de -44% para -30% em
2018, indo na contramão do aumento da receita operacional bruta.
Quanto à banda larga, é importante apontar que houve uma concentração dos circuitos
fornecidos em um quantitativo menor de clientes, aumentando a receita média por
usuário.
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2. Insuficiente presença da Telebras em localidades mais
necessitadas
Segundo o inciso IV, do art. 12, do Decreto nº 9.612, de 17/12/2018, a Telebras tem como
função na política pública de telecomunicações a “prestação de serviço de conexão à
internet em banda larga para usuários finais, apenas em localidades onde inexista oferta
adequada daqueles serviços”, além de outras três atribuições, destaca-se esta em função
do impacto social em localidades necessitadas. Assim, para poder cumprir seus objetivos
institucionais, a Telebras necessita investir na sua cobertura de rede de telecomunicações,
o que vem sendo realizado por meio da instalação de fibras óticas e com o Projeto SGDC.
Nesse quesito, a rede da Telebras teve um leve aumento em 2018, passando de 469
municípios para 490 municípios atendidos diretamente. Os novos municípios atendidos
concentraram-se nos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Paraná e São Paulo. Apesar do crescimento em 04 estados que possuem necessidade
expressa, entende-se que o crescimento de somente 21 municípios ao longo de 2018
associados com investimentos nos estados do Paraná e São Paulo, ainda indicam um
cenário de baixa presença da Telebras em municípios próximos da linha de 50%, como
mostrado novamente no Gráfico a seguir:

Fonte: Relatório de 5 de setembro de 2018 disponibilizado no site da Anatel

O Relatório de Indicadores de Desempenho Operacional Banda Larga Fixa6 (SCM) da Anatel
(vide Anexos, item II) pode ser usado como uma primeira referência para determinar
regiões onde não haja uma oferta adequada de serviços de telecomunicações. Ele abrange
resultados das prestadoras com mais de 50 mil acessos, universo que não inclui a Telebras

6

consolida os indicadores do Regulamento de Gestão de Qualidade, Resolução Anatel nº 574/2011
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pela posição de neutralidade de mercado que adotou ao focar em ter provedores de porte
médio ou superior como seus clientes. Entretanto, os dados do relatório podem ser muito
úteis para Telebras que está conquistando o seu mercado e que tem uma missão social bem
definida por políticas públicas.
Observa-se que os estados do Amapá (55,6%), Amazonas (58,8%), Pará(53,8%) e Mato
Grosso (52,9%) apresentam resultados de indicadores muito abaixo da média,
justificando a atuação da Telebras que deve atuar em localidades onde inexista oferta
adequada de serviço de conexão à internet em banda larga, conforme o Programa
Nacional de Banda Larga-PNBL. É bem verdade que o relatório não abre as informações a
nível de município, mas serve como referencial para políticas macro.
Os investimentos realizados no Mato Grosso do Sul não se justificam apenas ao analisar
os indicadores (63,8%), mas cabe lembrar que os dois municípios cobertos em 2018 foram
os primeiros da Telebras no estado.
Os investimentos de expansão de cobertura na região sudeste e sul não se justificam pelos
indicadores, os quais estão acima da reta de 70%. O estado de São Paulo já conta com 31
municípios com atendimento direto e o estado do Paraná já conta com 19 municípios
atendidos. Houve a expansão para 3 novos municípios em cada estado.

Fonte: Site da Anatel, http://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/controle-banda-larga

É importante trazer os resultados dos indicadores para 2018 (Cumprimento de Metas por
UF), onde observa-se a melhora geral nos indicadores. Os resultados abaixo de 70%
persistiram para estados do Norte e Nordeste. Cabe apontar que a medição dos indicadores
é responsabilidade das operadoras sob a fiscalização da Anatel.
No item 2 do Anexo I, a Telebras traz que os novos municípios atendidos em 2018, não
partiram dos indicadores da Anatel nem por motivos de baixa qualidade ou inexistência de
oferta de banda larga. De fato, o Decreto nº 7175/2010, bem como o sucessor Decreto nº
9.612/2018, incubem ao MCTIC a responsabilidade pela definição das localidades onde
inexista a oferta adequada de serviços de conexão à internet em banda larga. O MCTIC não
publicou a relação de localidades até o final de 2018.
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Apesar da Telebras afirmar que não expandiu a sua rede para atender o usuário final por
falta de atuação do seu órgão supervisor – MCTIC-, a ações tomadas para atender políticas
públicas permitiu que regiões com baixa qualidade de banda larga fossem contempladas
com a banda larga da Telebras, o que demonstra que os critérios da administração pública
como um todo acabam convergindo para as mesmas comunidades, seja por critérios sociais
seja por critérios tecnológicos.
Cabe enfatizar que, mesmo utilizando o SGDC para uma primeira abordagem, a associação
com o pequeno provedor está despontando como melhor caminho para atender as
localidades sem banda larga ou com baixa qualidade. É importante traçar estratégias para
evolução da rede, sempre procurando substituir os acessos dos pequenos e médios
provedores por fibra própria com banco de baterias e demais elementos de rede que
garantam um SLA adequado para os serviços prestados.
A Telebras apresentou que foram feitos investimentos de ampliação da capacidade de seu
backbone, bem como a expansão de novos trechos das estações de comunicação satelital
para o SGDC. Assim, foram feitas as seguintes melhorias:
•
•

substituição de canais de 40Gbps por canais de 100Gbps;
ampliação do core de rede IP/MPLS com capacidade de 25,6Tbps, com conclusão
em fevereiro de 2019;
• trocas de baterias e implantação de grupo motor gerador em estações Telebras;
Os investimentos tiveram como foco a melhoria continuada da rede e da infraestrutura de
maneira a aumentar a disponibilidade da rede e a sua capacidade de tráfego.
Tabela - Dispêndios com PNBL em 2018
Região

Sudeste

Nordeste

Norte

Centro-Oeste

Sul

Total

Total Investido (R$ milhões)

16,0

4,4

4,3

5,7

2,7

33,2

Fonte: sistema SIOP da Telebras

A região Sudeste contou com quase metade de todo o investimento realizado na rede
terrestre. É importante frisar que na região sudeste há uma grande concentração de
provedores de conteúdo, demandando uma maior demanda de transbordo de tráfego para
as demais regiões, bem como está instalado o COPE-S (Rio de Janeiro).
A Telebras ainda afirma estar presente em outras 1155 localidades atendidas
indiretamente por EILDs obtidos junto a empresas parceiras, estando algumas destas
localidades dentro de municípios onde a Telebras já possui rede própria. Não foi possível
rastrear se de fato a Telebras está presente nas localidades atendidas indiretamente, haja
vista os usuários finais não constarem dos registros da Telebras.
A estratégia de obter um número mínimo de clientes e/ou volume de tráfego antes de
construir uma rede própria permite que não sejam feitos investimentos em equipamentos
que ficarão ociosos, bem como deveria financiar os investimentos para se obter novos
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clientes, sejam clientes de governo quanto clientes de comunidades sem atendimento
adequado pelos concorrentes.
Contudo, repisa-se o posicionamento no Relatório da Auditoria Anual de Contas de 2017
(201800406), no qual foi destacado que a Telebras deveria cumprir seu objetivo
primordial de levar Internet para localidades remotas, inclusive com recomendação, em
acompanhamento, para envidar esforços para aumento na participação no mercado de
Provedores Regionais. Em suma, no atual momento, ainda não foi possível perceber
avanços nesse sentido.
Por fim, destaca-se que está em acompanhamento a seguinte recomendação destinada à
Telebras em 2018: “Apresentar estratégia de expansão da atuação da Telebras junto ao
segmento de provedores regionais, estabelecendo critérios de priorização que levem em
conta as desigualdades regionais, incluindo principais projetos ou atividades,
responsáveis e prazos de conclusão”. Como manifestação, a Telebras insiste no seguinte
posicionamento: “Quanto ao mérito, a Telebras apresenta justificativas para a não
implementação da recomendação da CGU”
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3. Fragilidades relacionadas ao Projeto Cabo Submarino
I)

CONTEXTO HISTÓRICO

É notório que um outro cabo submarino interligando Brasil e Europa apresenta-se como
uma alternativa à conexão via infraestrutura que utiliza outros cabos, tendo em vista haver
apenas um cabo com capacidade 40Gb/s(Atlantis 2) com essa função atualmente, conforme
se depreende da Figura a seguir:
Figura - Distribuição de Cabos Submarinos 2018 – destaque para o cabo Atlantis 2.

Fonte: Submarine Cable Map 2018 - https://submarine-cable-map-2018.telegeography.com/

Nesse contexto, tendo como marco zero a Consulta Pública nº 15/20127, o projeto do Cabo
Submarino Brasil-Europa da Telebras, hoje denominado projeto ELLALINK, passou por um
processo de identificação dos possíveis sócios e modelos de participação. Inicialmente, com
o apoio da consultoria Pionner, vislumbrou-se o lançamento de cinco subsistemas de cabos,
sendo chamado de Atlantic Cable System (ACSea). Nessa consulta constava informação de
que a eventual aquisição futura ocorrerá de forma autônoma pela Telebras ou pela
formação de Consórcio, considerando o interesse de outros parceiros, nacionais e
internacionais em fornecer esta solução.
Objetivando detalhar o histórico, a Telebras apresentou informações complementares8
relativas ao modelo de operação, critérios de seleção apenas de um dos cabos do projeto
anterior, o trecho Brasil-Portugal, e da empresa Islalink, bem como análise econômicofinanceira do projeto.

7

Disponível em https://www.telebras.com.br/inst/wp-content/uploads/2012/02/RFP-Ingles-V30.pdf.
Notas Técnicas nº 008/2011-PR-TB e nº 03/2012-1600, além do processo nº 53900.023654/2015-19, em
resposta à Solicitação de Auditoria nº 201900080/02
8
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A NT nº 008/2011-PR-TB, de 28/10/2011, detalha a situação, à época da sua elaboração,
dos cabos submarinos existentes, o tráfego estimado da Telebras e as premissas
consideradas para a construção do cabo, conforme segue: (a) Operação a partir de uma
subsidiária privada; (b) Subsidiária considera uma participação da Telebras proporcional ao
tráfego necessário; (c) Participação de parceiros estrangeiros nos EEUU e Europa para
facilitar o licenciamento; (d) Uso de tecnologia nacional; (e) Participação das redes de
pesquisa.
Também são detalhados a viabilidade e o interesse sobre cada sistema (América do Norte,
Europa, África, Expresso Nacional e Mercosul), incluindo o interesse por parte de terceiros.
Considerando as premissas listadas, são propostos os seguintes modelos de negócio para
criação de subsidiária:
Quadro 1: Resumo Modelos de Negócio
Cenário

Descrição

Conclusão do autor

I

Telebras como única dona da subsidiária

“Este cenário, sob o ponto de vista do autor,
deve ser desconsiderado.”

II

Telebras com participação minoritária e
um único sócio nacional

“Da mesma forma que o cenário anterior,
neste aparecem problemas relativos ao
licenciamento, (...)”

III

Telebras com participação minoritária e
sócios internacionais

“Este cenário, sob o ponto de vista do autor,
deve ser desconsiderado.”

IV

Telebras com participação minoritária e
arranjo societário de várias empresas

“Este cenário pode ser considerado como
viável, (...)”

Fonte: Nota Técnica nº 008/2011-PR-TB

Por sua vez, a Nota Técnica nº 03/2012-1600, de 30/03/2012, traz premissas diferentes da
Nota anterior: (a) Operação a partir de uma subsidiária privada; (b) Esta empresa teria 49%
de participação da Telebras; (c) O nome provisório para a referida empresa seria: TACS –
Telebras Atlantic Cabe System; (d) A TACS participaria em consórcios de cabos para os
Estados Unidos, Europa, África e América do Sul; (e) Uso de tecnologia nacional; (f)
Participação das redes de pesquisa.
Esse modelo previa também a participação de uma grande empresa nacional, a qual deveria
obedecer certos critérios de busca, tais como: ser 100% brasileira, ter capacidade de
endividamento e grau de investimento capaz de facilitar a contratação de empréstimos
internacionais, comprovar que já administrou projetos de magnitude semelhante ao
projeto de cabos submarinos (por volta de um bilhão de dólares), ter operação e interesse
de tráfego que agregue demanda em todas as pontas possíveis do cabo e ausência de
conflito de interesses, isto é, não ter participação em operações ou construções de qualquer
empresa ou obra no setor de telecomunicações. Ao final, a Nota Técnica conclui que apenas
a Norberto Odebrecht atenderia aos critérios. De fato, o processo acabou não avançando.
Após a identificação de potenciais candidatos e aplicação das premissas anteriores, restou
apenas uma empresa: IslaLink. Na sequência, são evidenciadas características da IslaLink,
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tais como: a solidez econômico-financeira, conhecimento para obtenção de recursos
financeiros (financiamento, taxas subsidiadas ou subvenção) e das legislações aplicadas na
Europa, o que poderia facilitar a liberação de licenças e permissões necessárias. Não se
pode perder de vista, ainda, o conhecimento (transferência de tecnologia) e a experiência
no desenvolvimento de projeto e fornecimento de serviços a redes de pesquisa.
Em 03/09/2013, emite-se “Plano de Negócios”, sob nº 01/1000/2013, que traz projeto
diferente dos anteriores, tendo em vista que define que o cabo submarino óptico “vai ligar
diretamente o Brasil e, através dele, outros países da América do Sul, e Europa” e já cita,
como acionistas da empresa a ser constituída para “a instalação de um cabo que
interligará as cidades de Fortaleza, no Brasil, à Lisboa, em Portugal.”, a Telebras e a
IslaLink. Também é realizada análise do mercado (capacidade, demanda, segurança) e são
citadas as características do projeto, incluindo análise econômico-financeira. Ainda é
descrito o “modelo de participação societária de forma a atender premissa básica de
maioria de capital nacional”, o qual propõe: (i) Participação acionária da Telebras: 35%; (ii)
Participação de 20% de um Acionista Brasileiro; e (iii) Participação acionária da IslaLink
Submarine Cables de 45%.
E complementa: “O modelo proposto propõe a entrada do terceiro acionista, Acionista
Brasileiro, de forma a compor a maioria do capital nacional junto com a TELEBRAS de 55%.
Este terceiro acionista, sendo a princípio e como premissa do projeto, um acionista
capitalista, só participa de negócios desta envergadura quando o mesmo encontra-se em
funcionamento ou em pré-funcionamento. Tal afirmativa baseia-se em reuniões realizadas
com alguns fundos de investimentos dentre eles a VITER, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
O pré-funcionamento significa que todas as condições para iniciar o negócio já foram
preenchidas. Estas são exatamente as descritas anteriormente, ou seja, Contratos com
Clientes. Contratos de Financiamento e Contrato com fornecedores. A esses três passos
denominam-se de Fechamento Financeiro (Financial Closing).” Grifo nosso
A Nota Técnica nº 01/1000/2014 de 06/01/2014 traz as mesmas informações do Plano de
Negócios (2013), mas complementa o estudo com as vantagens de se constituir empresa
específica para explorar os serviços de conectividade internacional, propõe estrutura de
gestão e avalia a escolha do sócio.
Para a seleção, declara que “uma empresa europeia agregará valor à sociedade”, “o
potencial sócio deve comprovar experiência no setor de telecomunicações, tendo
implantado, no mínimo 3.000km de cabos submarinos e estar operando estes sistemas, por
um período mínimo de 10 anos”, “o potencial sócio não pode ter participação em empresas
de Telecomunicações ou operar diretamente no setor”, “deve apresentar experiência no
fornecimento de soluções específicas para atender as demandas de Redes de Pesquisa no
país e/ou continente onde opera”, além de ter solidez financeira e capacidade de
endividamento para facilitar a contratação de empréstimos internacionais.
Somente em 17/11/2014, na 1220ª Reunião Ordinária da Diretoria, a Diretoria Executiva
“aprova a proposta de criação de joint venture com a empresa Islalink Submarine Cables
e um terceiro acionista brasileiro, que ingressará posteriormente, com participação
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minoritária da TELEBRAS, condicionada à submissão e aprovação dos órgãos
competentes. (...)” grifo nosso
Em 02/12/2014, na 1222ª Reunião Ordinária da Diretoria, “a Diretoria Executiva analisou,
debateu e aprovou o Acordo de Acionistas em sua última versão, em português, ad
referendum do Conselho de Administração.”
Adiante, em 29/01/2015, na 157ª Reunião Extraordinária, “o Conselho de Administração,
conhecidos e ouvidos os esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva, aprova, sem
ressalvas, os termos e condições constantes do Acordo de Acionistas e Estatuto,
acompanhado do respectivo parecer jurídico emitido pela Gerência Jurídica da TELEBRAS,
para constituição de empresa, entre a TELEBRAS e a ISLALINK, a qual irá construir e operar
o Cabo interligando o Brasil à Europa, condicionado à aprovação e respectiva autorização
dos demais órgãos competentes.”
Com isso, as minutas do Acordo de Acionistas e do Estatuto Social foram encaminhadas
para análise da Secretaria de Telecomunicações, da Subsecretaria de Serviços Postais e de
Governança de Empresas Vinculadas e da Consultoria-Geral da União, e somente após o
parecer das respectivas áreas, houve autorização, em 26/06/2015, do Ministério das
Comunicações para “a criação de Joint Venture, mediante parceria comercial entre
Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras – e Islalink, S.L., com o objetivo de construção,
operação, manutenção e comercialização de infraestrutura de cabo submarino de
telecomunicações e serviços afins, entre o Brasil e a Europa.”
Assim, em 13/07/2015, Telebras e Islalink constituíram uma joint venture company, como
sociedade anônima de capital fechado, sob a denominação de Cabos Brasil Europa S.A.
(posteriormente chamada de “ELLALINK LATAM”), sendo que a Telebras possuía 35% da
participação societária e a Islalink, 65%.
Já em 2017, o governo federal ressaltou9 que estava em dificuldades orçamentárias e
financeiras, não podendo honrar os compromissos firmados no acordo de acionistas para
os exercícios de 2017 e 2018, de R$ 45.000.000,00 e R$ 1.000.000,00. Assim, a Telebras
passou a considerar10 o risco de perder os investimentos já realizados nas Empresas, a
sociedade seria desfeita, sobretudo devido ao terceiro proponente a sócio não ter interesse
no negócio caso a Telebras permanecesse como sócia.
Reuniões de representantes da Telebras, MCTIC, MPDG, SDI e SEST estariam alinhadas à
decisão constante na Ata da 425ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração,
realizada no dia 24/08/2017, em que o conselho solicitou “que a Diretoria deve estudar
alternativas para a Telebras deixar de ser acionista em troca de uma capacidade no cabo.”
Oportuno mencionar que, antes da decisão do Conselho de Administração, foi assinado (em
15/08/17) um Memorando de Entendimento entre a Telebras e a Eulalink S.L., o qual tinha
como objetivo “estabelecer os principais termos e condições sob os quais Telebras e
EulaLink, após estudo sobre a possibilidade de alterar o relacionamento estabelecido de
9

NT nº 33/2017/3200, Processo 41/2018, às fls. 17 aa 29
NT nº 11, de 10/09/18, Processo 41/2018, às fls. 1147 a 1168
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parceiros nas empresas de empreendimento conjunto “Cabos Brasil Europa S.A.” e “Ellalink
Spain S.A.”, estabelecerão uma relação cliente-fornecedor, em que (A) A Telebras (como
cliente) será adquirente e se tornará proprietária de espectro em um par de fibras do sistema
de cabo submarino EllaLink através de um contrato “IRU” (Direito de Uso Irrevogável); e (B)
A EulaLink (como proprietária do sistema EllaLink e fornecedora) poderá vir a adquirir todas
as ações da Telebras nas duas empresas de empreendimento conjunto, tornando-se
proprietária de 100% das empresas de empreendimento conjunto “Cabos Brasil Europa S.A.”
e “Ellalink Spain S.A.”, que fornecerá à Telebras o referido IRU.”
Em 26/09/2017, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) elaborou documento11 de
“Considerações Preliminares sobre o Negócio de Cabos Submarinos”, o qual elencou
alternativas ao negócio, descrevendo prós e contras, bem como os principais riscos
percebidos, concluindo que a melhor alternativa para a Telebras seria trocar sua
participação acionária por capacidade no Cabo Submarino, em pares de fibras exclusivos,
incluindo o trecho Fortaleza-CE à Praia Grande-SP.
Importante destacar a Nota Técnica nº 23/2017/3200 de 21 de agosto de 2016, da Telebras,
relata que o modelo de participação atual da Telebras nas Cabos Brasil Europa S.A não
reflete os interesses estratégicos e comerciais da Telebras, haja vista ter direito apenas a
dividendos sem direito a banda de transmissão exclusiva para sua livre comercialização.
Ante o exposto, percebe-se que já era de conhecimento da Telebras que a participação
societária não daria direito a uma banda de transmissão exclusiva para sua livre
comercialização, embora poderia oferecer preços competitivos para a Telebras adquirir
capacidade. Assim não restou clara a necessidade de contratação da FGV para essa
questão, tendo em vista que a Telebras aparenta já ter conhecimento da viabilidade dessa
decisão.
A Telebras apresentou que foram celebrados três contratos com a FGV: (1) Contrato
161/2016 (Objeto: Auxiliar a TELEBRAS na elaboração de seu Plano de Negócios para o
desenvolvimento, utilização e exploração comercial do SGDC); (2) Contrato
44/2017
(Objeto: Auxiliar a TELEBRAS na verificação do planejamento e monitoramento da
implantação do Plano de Negócios do SGDC); e (3) Contrato 15/2018 (Objeto: Auxiliar e
apoiar a TELEBRAS na implementação do Planejamento Estratégico). Entretanto, verifica-se
que nenhum dos contratos apresentados tiveram objetos que permitissem solicitar a
elaboração do documento “Considerações Preliminares sobre o Negócio de Cabos
Submarinos”, de 26 de setembro de 2017, havendo assim uma perda de objeto dos serviços
prestados no âmbito dos contratos existentes, bem como reforça que não haveria
motivação para contratar a FGV por inexigibilidade para fazer a avaliação da vantajosidade
da manutenção da sociedade.
Assim, a saída da sociedade para dar lugar a um terceiro sócio não brasileiro, Marguerite
Fund, o qual exigia a saída da Telebras em virtude da classificação em grau especulativo de
seu sócio controlador pelas principais agências de risco, passou a ser considerada tanto no

11

Às folhas 10 a 14 do Processo 41/2018
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Plano de Negócios (2018) quanto em outros documentos da Telebras12, o que estava
alinhado com decisões13 do Conselho e de Administração e da Diretoria. Tudo visando
tornar as empresas viáveis (Cabos Brasil Europa S/A e Ellalink Spain S/A).
Convém destacar que o fato da NT nº 11 (de 10/09/18) ter exposto que “a EllaLink aproveita
a ocasião para reiterar a importância de acelerarmos as negociações, pois se o contrato não
for assinado até o dia 12/09, há grande possibilidade de que todo o esforço feito até hoje
nos últimos 6 anos seja perdido. O Fundo Marguerite já sinalizou claramente que deixará o
projeto caso os contratos com a Telebras não sejam finalizados antes da reunião de seu
Board em Paris dia 12/09” pode ter influenciado na assinatura dos contratos de venda de
ações e IRU.
Segundo o Plano de Negócios (agosto/2018), “esse cenário proporcionou a oportunidade de
a Telebras, retirando-se da parceria com a EulaLink no projeto de cabo submarino, converter
seus investimentos em altas capacidades entre o Brasil e a Europa, a preços abaixo do
mercado, totalmente sob sua gestão, mantendo os objetivos econômicos e de segurança
das comunicações estatais, fins estratégicos para a Telebras, e objetos iniciais do projeto.”
II)

AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E VENDA DE AÇÕES

Em função das dificuldades da Telebras em se obter orçamento para viabilizar a construção
do cabo submarino e honrar os compromissos societários com a Eulalink S.L., foi firmado
um Memorando de Entendimentos com o fito de viabilizar a permuta da participação
acionária que a Telebras detinha nas empresas coligadas Cabos Brasil Europa S.A. e EllaLink
Spain.
As negociações para estimar o valor das ações foram baseadas na atualização de todos os
valores aportados nas Empresas pela SELIC e na inclusão de um prêmio adicional associado
à saída da Telebras da sociedade14.
Para constituição e manutenção das empresas Cabos Brasil Europa S.A. e EllaLink Spain, a
Telebras realizou aportes de capital ao longo dos anos de 2015 a 2018 (vide Anexos, item
III), sempre obedecendo a proporcionalidade de 35% da participação da Telebras.
Tabela 1: Aportes de Capital realizados pela Telebras (valores nominais) de 2015 a 2018
DATA

EMPRESA

31/07/2015

Cabos Brasil Europa S/A

122.500,00

09/10/2015

Cabos Brasil Europa S/A

1.102.500,00

15/04/2016

Cabos Brasil Europa S/A

1.260.000,00

30/11/2016

Cabos Brasil Europa S/A

1.106.000,00

06/06/2017

Cabos Brasil Europa S/A

448.000,00

20/10/2017

Cabos Brasil Europa S/A

448.000,00

12

VALOR APORTE (R$)

Nota Técnica 001/4800/2018 de 24/01/18 e Nota Técnica 05/4000/2018 de 13/08/18,
425ª reunião (de 24/08/17) e da 1370ª Reunião Ordinária da Diretoria (de 05/12/17)
14
Nota Técnica nº 11 de 10/09/2018, Processo 41/2018, às fls. 1147 a 1168
13
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28/02/2018

Cabos Brasil Europa S/A

784.000,00

10/10/2018

Cabos Brasil Europa S/A

210.000,00

17/04/2017

EllaLink Spain

69.426,00

05/09/2017

EllaLink Spain

208.958,40

22/12/2017

EllaLink Spain

164.073,00

TOTAL

5.923.457,40

Fonte: Dados obtidos de documentos da Telebras

A atualização monetária dos valores foi realizada até o dia 15/01/2018 e para a conversão,
utilizou-se o dólar comercial de venda do dia 16/01/2018:
Tabela 2: Base para início das negociações
Valor em BRL

Cotação USD

Valor em USD

R$112.500,00

3,3940

USD 33.146,73

1,328434043

R$149.448,83

R$1.102.500,00

3,8438

USD 286.825,54

1,291968103

R$1.424.394,83

R$1.260.000,00

3,5276

USD 357.183,35

1,210514384

R$1.525.248,12

R$1.106.000,00

3,3967

USD 325.610,15

1,114971018

R$1.233.157,95

R$69.426,00

3,1036

USD 22.369,51

1,065239691

R$73.955,33

R$448.000,00

3,2817

USD 136.514,61

1,050267627

R$470.519,90

R$208.958,40

3,2736

USD 63.831,38

1,026547565

R$214.505,74

R$4.307.384,40

Selic acumulada Valor ajustado SELIC

USD 1.225.481,27

R$5.091.230,70
USD/R$

$ 3,22
$ 1.579.459,79

Fonte: Nota Técnica nº 11 de 10/09/2018

Após negociações, a empresa relatou15 que conseguiu incluir um Custo de Oportunidade do
dinheiro, elevando o valor de US$ 1.579.459,79 para US$ 2.153.000,00, ou R$ 6.939.980,20.
Ao longo de 2018, foram feitos novos aportes nos valores de R$ 784.000,00, em
28/02/2018, e de R$ 210.000,00, em 15/08/2018, chegando ao valor final de US$
2.448.000,00. Assim, a Telebras calculou em 10/09/2018 um ganho de 72% em reais,
considerando que aportou R$ 5.923.457 e, com o dólar cotado a R$ 4,1524, a participação
estaria rendendo R$ 10.167.865,61.
Considerando que o preço de compra seria corrigido pela SELIC desde a data de assinatura
do contrato até a data de conclusão, que ocorreu em 31/12/2018, foi elaborado o Anexo III
já com os aportes de 2018 e atualizados conforme supramencionado.

15

Nota Técnica nº 11 de 10/09/2018, Processo 41/2018, às fls. 1147 a 1168
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Tabela 3 – Resumo dos Aportes de Capital realizados pela Telebras de 2015 a 2018
Descrição

Aportes (R$)

Valor atualizado (R$)

Valor atualizado (USD)

Levantamento CGU

5.923.457,40

7.117.886,57

2.066.522,68

Fonte: Anexo III – Aportes de Capital efetuados pela Telebras – 2015 a 2018

Conforme documentos de consulta de ordem de pagamento recebida do exterior16, houve
o recebimento de USD 220.979,49 e USD 2.274.488,94, relativos às ações da Ellalink e Cabos
Brasil Europa, respectivamente.
De forma simplificada, pode-se dizer que o recebimento do montante de USD
2.495.468,43 representa um ganho de capital de USD 428.945,75 ou, em termos
percentuais, de 20,76% para o período, quando considerado o total de aportes atualizado
até a mesma data, sendo que não foram considerados os ganhos ou perdas com: tarifas,
IOF, gastos de implantação e pré-operacionais, entre outros. O mesmo ganho ao
considerarmos os valores aportados em reais corrigidos pela SELIC e o valor final em dólar
convertido em reais na data do fechamento dá um ganho de 42,85%, conforme relatado
pela Telebras17.
A Telebras apresentou que chegou a fazer contraproposta à Eullalink com base em
metodologia praticada pelo mercado utilizando a metodologia de valoração por valor
esperado de retorno futuro18, mas não teve êxito em convencer o sócio a utilizá-la, bem
como a contratação de um banco de investimento para valoração das empresa não se
mostrava razoável por ter conhecimento dos custos de contratação que tinham sido
prospectado em outra oportunidade quando se coletou propostas de bancos de
investimento para valuation de empresa de Cabo Submarino. A Telebras trouxe19 que “As
referidas propostas constam do processo nº 135/2013. São elas: Citigroup Global Markets
Assessoria LTDA – R$ 4.427.227,45 (fls. 170/172 do processo processo 135); Banco
Santander (Brasil) S.A – R$ 650.000,00 ( fls. 350-358 do processo processo 135); HSBC Bank
Brasil S.A - RS 1.700.000,00 (fls.370/389 do processo processo 135); NM Rothschild & Sons
(Brasil) LTDA - RS 5.968.327,46 (fls 401/407 do processo processo 135); e Vinci Assessoria
Financeira LTDA - RS 6.000.000,00 (fls. 556/564 do processo processo 135).”
Por fim, é bem verdade que uma consultoria jurídica também teria agregado valor na
constituição do Acordo de Acionistas, onde poderiam ter sido previstas as condições de
saída da Empresa para acionistas que não estivessem cumprindo com suas obrigações
contratuais. De fato, há o Capítulo XXI – Alienação e Dissolução da Companhia20 que prevê
condições para o caso de não haver um “Fechamento Financeiro”, mas ele aborda a opção
de alienação de forma coletiva para Empresa como um todo, sem estabelecer penalidades
para as partes individualmente.

16

Processo nº 41/2018, às fls. 1255 e 1256
Resposta SA 201900080/06
18
Item 9.1 da NT 005/4800/2017, enviada em resposta à SA 201900080/06.
19
Item 5 da CT 124/2019/0111/1000, em resposta à SA 201900080/06.
20
Processo 41/2018, à fl. 1366
17

31

III)

CONTRATO DE CESSÃO DE IRU

Como já comentado, em 26/09/2017, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) elaborou
documento21 de “Considerações Preliminares sobre o Negócio de Cabos Submarinos”, o
qual elencou alternativas ao negócio, descrevendo prós e contras, bem como os principais
riscos percebidos. Ainda, apontou que a melhor solução para a Telebras seria a troca da
participação societária por capacidade no cabo submarino, chancelando entendimentos
prévios acordados em Reuniões de representantes da Telebras, MCTIC, MPDG, SDI e SEST.
A permuta permitiria que a Telebras focasse na comercialização da capacidade do cabo
submarino sem ter que fazer investimentos pesados num período de escassez orçamentária
de seu sócio controlador, a União.
Com a concordância do Conselho de Administração, iniciaram-se as negociações de venda
da participação societária e aquisição de capacidade no cabo submarino e foi elaborado o
Plano de Negócios22 (2018), contemplando a descrição do negócio, a análise de mercado e
a estratégia de vendas.
A análise de mercado, por sua vez, trouxe um comparativo entre os atuais e futuros custos
da Telebras por megabyte consumido, conforme planilha23 de análise financeira
encaminhada, além da projeção de fluxo de caixa para os próximos 15 anos. Ao avaliar as
premissas utilizadas para a referida análise comparativa, e a partir da documentação
encaminhada, podem ser destacadas as seguintes impropriedades:
1) Tomou-se como base a compra de IP na Europa a US$ 0,40/Mbps, mas não foi
informada a fonte de pesquisa externa, bem como a data da pesquisa, apesar de
constar a mesma informação do Plano de Negócios 201824
2) Foi calculado o preço médio de R$ 6,51/Mbps com base no IP trânsito de 100Gbps
consumido no ano de 2018 pela Telebras para efeito comparativo, porém poderia
haver alteração do preço, se considerarmos comentário da Telebras quando da
negociação da IRU: “A EullaLink reclama que o preço da capacidade não é linear em
relação ao volume. Quanto mais capacidade, mais barato o preço por Gbps”.
Sobre as impropriedades Telebras informou que as pesquisas foram feitas em sites e por
telefone informalmente sem que houvesse o registro com print das telas geradas pelas
consultas. Houve uma falha de registro. Ainda, a Telebras assumiu que pode haver um erro
de 10% para cima nos valores contratados de IP Trânsito. Esta diferença é positiva para a
Telebras.
Sobre a não linearidade dos preços contratados em função do volume, a Telebras
identificou uma fórmula utilizada em versões anteriores do plano de negócio
“PIP(t)=3,42.0,9t12.Bmax/ano.(0,6-0,2.log10Bmax/ano) “, onde o preço de compra depende do
volume contratado (Bmax/ano) a cada ano com base nas projeções de venda e se admite uma
21
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Resposta da SA 201900080/03 – arquivo Análise Econômica Financeira - EVA_final.xls
24
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queda anual do preço em 10%. A Telebras se comprometeu a retomar o seu uso na revisão
do Plano de Negócios.
Pelo que consta na planilha, considerou-se como “custo”, para efeito comparativo, uma
diluição do investimento ao longo de 15 anos do valor total recebido com a venda da
participação acionária, o IP na Europa e os tributos incidentes na importação do IP.
Por meio do Memorando 63/2019/3000, a Telebras apresentou que o custo com a fibra
apagada objeto da IRU é de US$ 1,5 milhões, o que é abaixo do valor de US$ 2,448 milhões
referente a venda da participação acionária, deixando margem para contratar os custos de
iluminação que serão licitados oportunamente25. Para iluminar a fibra apagada no cabo
submarino Ellalink, foram apresentadas as propostas da Subsea Network26 e da PADTEC27,
onde foi considerado como Fase 1 ou A os primeiros 200 Gb/s e Fase 2 ou B os outros 800
Gb/s. Os valores da Fase 2 ou B serão considerados em segundo momento quando for
avaliada a viabilidade de contratação da capacidade adicional de 800 Gb/s, cabendo
apontar que estão discrepantes entre as duas propostas apresentadas e, portanto, serão
revistos. A Subsea apresentou o valor de US$ 285 mil e US$ 233.057, para cada fase
respectivamente, enquanto que a PADTEC apresentou os valores de US$ 560.222,95 e US$
829.951. A Subsea destacou um custo de US$ 252 mil dólares de O&M para 15 anos, ao
passo que a Padtec não orçou o custo de O&M.
Com as premissas apresentadas, consta do Plano de Negócios 2018 que, ao simular o fluxo
de caixa por 15 anos com a incidência de todos os tributos relativos à importação, o lucro
líquido médio sobre a receita líquida média será de 65,37 % e a TIR calculada será de 16,37%
ao ano, permitindo o retorno do investimento no 94º mês. Ainda, consta que haverá um
Valor Presente Líquido – VPL positivo em mais de R$ 5,2 milhões.
Ainda na análise de custos de contratação do Plano de Negócios, foi incluída a tabela a
seguir, comparando o valor por Mbps:
Tabela 1 – Tabela Custos Detalhados
Valores para o ano de 2021 em dólares Cabo EuIaLink Outros cabos Brazil - EUA
Valor 1 Gbps

$ 442,95

$ 510,69

Valor compra 1 Gbps IP Trânsito

$ 309,76

$ 309,76

$ 1.334,44

Total (s/ impostos)

$ 752,71

$ 820,45

$ 1.334,44

PIS

$ 5,11

$ 5,11

$ 22,02

COFINs

$ 23,54

$ 23,54

$ 101,42

ICMS (30%)

$ 77,44

$ 77,44

$ 333,61

IR importação

$ 178,22

$ 178,22

$ 767,78

Total (c/impostos)

$ 1.037,03

$ 1.104,77

$ 2.559,27

25

Memorando 63/2019/3000, resposta à SA 201900080/06
Nota Técnica 23/2018/3200, às fls. 998-v do Processo 41/2018
27
Nota Técnica 23/2018/3200, às fls. 1000 do Processo 41/2018
26
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Valor p/ Mbps

R$ 1,04

$ R$ 1,1

R$ 2,56

Valor em reais (câmbio 4,00)

4,15

4,42

10,24

Fonte: Plano de Negócios da Telebras (agosto/2018)

No entanto, observa-se a ausência da fonte dos valores utilizados como comparativo de
$510,69 da linha “Valor 1 Gbps” e de $1.334,44 da linha “Valor compra 1 Gbps IP Trânsito”,
respectivamente nas colunas ”Outros cabos” e “Brazil-EUA”.
Na parte de concorrência, foi apresentada tabela de preços de contratos de 10 anos obtida
dos principais concorrentes:
Tabela 2 – Tabela de Preços
Contrato 10 anos

Telxius LeveI3 TATA Sparkle Angola Média

Valor (milhões de dólares) 3,638

3,98

4,312

3,408

6,28

4,324

Fonte: Plano de Negócios da Telebras (agosto/2018)

Nesse caso, também não constam os documentos que evidenciam os preços
apresentados, não sendo possível comprovar se a capacidade é a mesma que será
contratada. Há de se considerar ainda que são valores para contratos de 10 anos e a cessão
da IRU é de 15 anos.
A Telebras relatou28 que “esses dados têm origem em estudo feito na gerência de
Planejamento e Marketing. A área esclareceu que os valores das colunas Brasil-EUA e Outros
Cabos da” Tabela 1 “não foram efetivamente utilizados no plano. Explicaram ainda que o
valor de compra de 1Gbps de IP trânsito (USS 1.334,44) na coluna Brazil-EUA está
equivocado e que o valor de USS 510,69 partiu de conhecimento interno da equipe e também
não consta de referência formal. Todos os valores da” Tabela 1 “deverão ser revisados na
atualização do plano.” Ainda, “a área também explicou que os valores da” Tabela 2
“também não foram utilizados nas contas do plano. Eles serviram como referência de preço
a fim que a área avaliasse se a capacidade que seria adquirida por USS 1,5 milhões estava
num bom preço. Na revisão do plano, que já foi encomendada pela atual diretoria, novas
propostas de preço para referência serão coletadas e anexadas ao processo.”
Consta do contrato de Cessão de IRU de espectro de fibra apagada a opção de se estender
a capacidade para 1Tbps em segmentos de 100Gbps por ano, até o décimo ano, pelo valor
de US$ 5.019.852,00, que deve ser contratado quando o sistema estiver concluído e pronto
para entrar em operação. Entretanto, não há análise econômico-financeira complementar
para avaliar o cenário em que a Telebras adquira a capacidade adicional. A análise está
prevista para ser concluída no segundo semestre de 2019.

28

Item 13 da CT. 124/2019/0111/1000, em resposta a SA 201900080/06
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Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em
função de sigilo, na forma da Lei 13303, art. 86, §4º.
IV)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, é possível destacar que, na documentação encaminhada, não foram
apresentados elementos suficientes que subsidiaram as premissas utilizadas pela
Telebras para o momento da quantificação da IRU, principalmente na análise econômicofinanceira, prejudicando esta análise e, possivelmente, a tomada de decisão em razão da
alteração dos resultados apresentados quando se modificam as premissas utilizadas,
conforme item III acima.
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4. Falhas em processo de pagamento envolvendo o fornecedor
Agência Terruá Ltda no total de R$ 3.086.373,80 com potencial
sobrepreço
Com base nos Processos nºs 68/2018, 81/2018 e 261/2017, bem como o Relatório Telebras
nº 12/2017/AUD procedeu-se à análise de duas contratações relacionadas ao fornecedor
Agência Terruá Ltda, uma relacionada ao Roadshow do SGDC e outra relacionada com um
evento promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTIC). A análise foi dividida
em dois momentos, o primeiro destaca os achados da própria Auditoria Interna da Telebras
sobre impropriedades no Processo 261/2016, e serve para reforçar que essas falhas, já
conhecidas, deveriam ter sido evitadas nos processos de 2018, analisados em mais detalhes
no segundo momento, tendo em vista o escopo anual da presente Auditoria.
(I) FALHAS DO PROCESSO 261/2016 QUANTO À CONTRATAÇÃO DO EVENTO ROADSHOW
SGDC, CONFORME O RELATÓRIO 12/2017/AUD.
O Processo nº 261/2016 foi objeto de análise por parte da Auditoria Interna da Telebras
(Audint). Foi analisada a contratação da Agência Terruá Ltda para a prestação de serviços
de organização, planejamento e execução de eventos nacionais e internacionais
(Roadshow), para a apresentação da cessão de capacidade do satélite da Telebras- SGDC
em banda Ka, no valor total de R$1.745.346,17. Cabe apontar que o Ministro Relator do
Acórdão TCU nº 2488/2018 mencionou, no texto do seu voto, a realização das reuniões de
apresentação do satélite (roadshows) sem oferecer nenhum embargo à realização desta
modalidade de evento.
A Audint apontou em seu relatório falhas relacionadas ao planejamento para contratação
do serviço, ausência de planilhas de preços detalhadas, indícios de que as empresas
proponentes tiveram acesso às propostas umas das outras, ausência de designação do
fiscal do contrato para dois dos três eventos programados e ausência de documento de
ratificação da contratação assinado por autoridade competente da Telebras.
No tocante ao planejamento, o referido relatório traz a sequência cronológica dos fatos,
onde aponta um interstício de 126 dias entre a realização da sessão pública do SGDC (23 de
fevereiro de 2017) e a apresentação dos resultados ao Conselho de Administração (423ª
Reunião Ordinária, em 29 de junho de 2017), ficando evidenciado que houve tempo hábil
para organizar um Pregão Eletrônico para contratação dos serviços classificados de
natureza comum. Entretanto, não foi apresentada a apuração sobre uma eventual falha
administrativa, a despeito da exigência de apuração consignada em Parecer Jurídico da
AGU.
Quanto às propostas apresentadas, elas não apresentaram planilhas de preços detalhadas
com o estabelecimento de preços unitários dos produtos e serviços. De fato, a Telebras não
mencionou a obrigatoriedade de detalhamento em suas mensagens de solicitação de
propostas, ainda que a planilha da Telebras enviada aos proponentes estivesse detalhada,
bem como não ratificou a obrigatoriedade após receber as propostas com preços globais.
Sobre o tema é importante citar excerto do voto do relator no Acórdão TCU nº 1618/201936

Plenário, que versa sobre a obrigatoriedade dos preços unitários em licitações de menor
preço global:
“16. Para corroborar o que acima afirmado, cito os precedentes abaixo, colhidos
da ferramenta de pesquisa intitulada Jurisprudência Selecionada:
Acórdão 2.381/2008 – Plenário (Relator Ministro Benjamin Zymler)
“Devem constar obrigatoriamente do orçamento estimado os critérios de
aceitabilidade de preços unitários e global, com a fixação de preços máximos,
tanto para as licitações do tipo menor preço unitário quanto nas de menor preço
global, em razão de expressas determinações legais (artigos 40, caput, e inciso X,
e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993) .”
Acórdão 3.076/2010 – Plenário (Relator Ministro Augusto Nardes)
“As planilhas de custos e formação de preços constantes da proposta da licitante
devem retratar a composição do preço unitário mensal dos serviços, não sendo
meramente referenciais, ainda que a licitação seja do tipo menor preço global.”
Acórdão 6.441/2011 – Primeira Câmara (Relator Ministro-Substituto Augusto
Sherman)
“É obrigatório incluir em edital os critérios objetivos de aceitabilidade de preços
unitários e global, com a fixação dos preços máximos aceitáveis e tendo por
referência os preços de mercado e as especificidades do objeto licitado,
devidamente justificadas e demonstradas.”
Acórdão 8.117/2011 – Primeira Câmara (Relator Ministro Walton Alencar
Rodrigues)
“O julgamento de propostas pelo menor preço global, sem análise dos preços
unitários e sem estimativa de quantidades, pode conduzir à prática de jogo de
planilha.”
Acórdão 2.177/2012 – Plenário (Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
“Devem ser incluídos nos editais de licitação os critérios de aceitabilidade de
preços unitários, além dos critérios para o preço global.”
Acórdão 6.130/2012 – Segunda Câmara (de minha Relatoria)
“O edital deve trazer o detalhamento dos preços unitários dos itens que compõem
a planilha orçamentária estimativa, a partir de critérios objetivos de
aceitabilidadede preços unitários e globais.”
Acórdão 146/2013 – Plenário (Relator Ministro José Jorge)
“O edital da licitação deve incluir cláusula estabelecendo critérios de
aceitabilidade dos preços unitários e definição de seus valores máximos (art. 40,
inciso X, da Lei 8.666/1993 e a Súmula 259 do TCU).”
17. Em acréscimo, cito o recente entendimento do Plenário desta Corte no sentido
de que a ausência de critérios de aceitabilidade de preços unitários constitui erro
grosseiro, a atrair, inclusive, a responsabilidade do parecerista jurídico:
Acórdão 1.695/2018 – Plenário (Relator Ministro Vital do Rêgo)
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“A ausência do critério de aceitabilidade dos preços unitários no edital de licitação
para a contratação de obra, em complemento ao critério de aceitabilidade do
preço global, configura erro grosseiro que atrai a responsabilidade do parecerista
jurídico a quem coube o exame da minuta do edital, que deveria saber, como
esperado do parecerista médio, quando os dispositivos editalícios estão aderentes
aos normativos legais e à jurisprudência sedimentada que regem a matéria
submetida a seu parecer.”
18. Não é demais ressaltar que, em se tratando de obras, o tema em debate possui
verbete na Súmula de Jurisprudência do TCU:
Enunciado 259/2010
“Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de
aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para
ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.” (grifo acrescido)”

Ainda, com exceção da proposta vencedora, todas as demais apresentaram inúmeros itens
com discriminações idênticas e divergentes do modelo da Telebras e da proposta
vencedora, gerando a suspeita de que as empresas tiveram acesso às propostas uma das
outras. A Audint também apontou que dois dos três eventos foram realizados sem a
designação de um fiscal do contrato. Não há evidências de que o evento foi realizado
conforme contratado.
Por fim, não foi localizada nos autos a ratificação da contratação emergencial por
autoridade competente, a despeito da publicação posterior do extrato do contrato no DOU,
em 03/08/2017, sendo estes os principais fatos constantes do Relatório Telebras nº
12/2017/AUD.
No item 4 do Anexo I, a Telebras relatou que a contratação esteve amparada por parecer
jurídico e que a nomeação tardia dos fiscais não comprometeu o exercício normal das
atividades.
(II) AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO E DE CONTRATO PARA O PAGAMENTO DE R$
1.342.227,65 PARA O EVENTO “EXPOSIÇÃO E ATENDIMENTO AOS PREFEITOS NA
ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS E
LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS”
A Telebras, conforme demanda do Ministério de Ciência e Tecnologia, assumiu em
06/03/2018 a organização do evento “Exposição e atendimento aos Prefeitos na assinatura
do Termo de Adesão ao Programa Internet para Todos e liberação do auxílio financeiro aos
municípios”, que foi realizado em 12/03/2018.
Ressalta-se que essa pauta da liberação do auxílio financeiro aos municípios não tem
relação com a atividade finalística da Telebras. Em detalhes, esse momento teve como base
a Lei nº 13.633/2018, cujo o PLN 1/2018 foi enviado ao Congresso em fevereiro de 2018 e
aprovado em 12 de março de 2018. Como o trâmite até a aprovação e promulgação ocorreu
de maneira muito célere, a proposta de organização do evento foi proposta às vésperas da
promulgação da Lei nº 13.633/2018, de 12 de março de 2018.
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Através de proposição da Casa Civil e MCTIC, a Telebras, a qual não tem exclusividade no
Programa Internet para Todos, além de ser uma empresa com baixa capilaridade no
mercado de banda larga, alega que houve oportunidade de divulgação e publicidade a união
das cerimônias de assinatura da Lei 13.633/2018 pelo Presidente da República e de adesão
ao Programa Internet para Todos pelos prefeitos.
Estava prevista a presença de 2000 prefeitos para receberem os recursos destinados pela
Lei 13.633/2018 para apoio financeiro na superação de dificuldades emergenciais de entes
federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Ao final, a
organização do evento contabilizou a presença de mais de 4000 pessoas.
Contudo, devido ao prazo notadamente exíguo, a Telebras realizou contratação direta
emergencial do fornecedor Agência Terruá Ltda, justificando o caráter emergencial com
base no inc. IV, do art. 24 da Lei 8.666/93 (conf. Nota Técnica 02/2018/4800, item 3.13),
que assegura a contratação emergencial somente em “casos de emergência ou de
calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos”. De fato, o art. 71 da Lei 13.303/16 permitiu a utilização da legislação
anterior para os procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até a edição
do regulamento interno ou até o dia 30 de junho de 2018, o que ocorresse primeiro.
Como critério para a presente análise, tem-se o que diz o TCU na Decisão nº 347/94 –
Plenário, item a.1, quando afirma que é pressuposto para aplicação do inciso IV, do art. 24
da Lei 8.666/93 que:
“a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, não se
tenha originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia
administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não
possa, em alguma medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que
tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação” (grifo nosso)

No mesmo Acórdão, o TCU alerta que, além do pressuposto citado anteriormente, o
processo tem que seguir as formalidades previstas no art. 26 da Lei 8.666/93, com
destaque para a necessidade de se comunicar a autoridade superior dentro de 03 (três)
dias e de publicação na imprensa oficial no prazo de 05 (cinco) dias, como condição de
eficácia dos atos. Em consulta aos meios comuns de publicização que a Telebras costuma
adotar, não foi possível observar a publicação de mensagem sobre o caso em tela.
Também no art. 26 da Lei 8.666/93, tem-se no parágrafo único a orientação sobre como
deve estar instruído um processo típico de dispensa ou inexigibilidade, com destaque para
os seguintes elementos: (i) caracterização da situação; (ii) razão da escolha do fornecedor;
(iii) justificativa do preço. Em análise ao Processo 81/2018, tem-se que:
a) Sobre o aspecto da caracterização da situação, há os processos 68/2018 e 81/2018,
que contêm informações sobre a narrativa dos fatos, mostrando a necessidade de
realização do evento. Posteriormente, no processo 81/2018, foi emitida a Nota
Técnica 02/2018/4800 que também expõe os fatos ocorridos e detalha possível
oportunidade de publicidade identificada pelo gestor e seu Ministério Superior.
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Apesar de haver uma caracterização mínima, esta não apresenta embasamento para
sustentar o enquadramento no inciso IV, do art. 24, da Lei 8.666/93, conforme
apresenta a Nota Técnica 02/2018/4800 (item 3.13).
Com base em documentação encaminhada pela Telebras, os Processos 68/2018 e
81/2018 versaram sobre a seleção e pagamento da empresa contratada para
organizar o evento. Consta do Processo 68/2018 o rito de pesquisa de preços e
seleção, mas não houve um desfecho com a celebração de um contrato nem com
a ratificação a posteriori da contratação por autoridade competente, tampouco
parecer jurídico ratificando a justificativa de atender ao inciso IV do artigo 24 da
Lei 8.666/93, como consta no item 3.13 da Nota Técnica 02/2018/4800, de
27/03/2018.
b) Sobre a razão da escolha do fornecedor, constam da Nota Técnica 02/2018/4800
razões que não estão alinhadas com todos as evidências disponibilizadas no âmbito
do Processo 68/2018, onde há propostas de menor valor de empresas com
capacidade técnica aceitável. O gestor também registrou que as 3 agências
especializadas cujas cotações foram consideradas apresentaram demonstrações
explícitas de sua capacidade de organizar um evento de tamanho porte e
importância, entretanto não elenca quais foram as evidências. Foram
desconsideradas duas proponentes com preços inferiores.
Dentre as 3 agências selecionadas, consta apenas um atestado de Qualidade
Técnico-Operacional, para a Agência Terruá Ltda. Não constam atestados para a Flap
e a Monumenta. Dentre as empresas desconsideradas consta o Grupo Channel
Produções - Isy Almeida De Paula Produções e Eventos – ME, CNPJ:
18.321.365/0001-83, o qual apresentou atestados de capacidade técnica
comprovando a realização de eventos de pequeno, médio e grande porte, com
fornecimento de serviço médico, montagem de serviços de rede de computador,
equipamentos de som e luz, sistema de credenciamento, recursos humanos, área de
entretenimento, montagem de estrutura em auditório com área total de 36 mil m²
e capacidade para 2.502 pessoas, mobiliários e material gráfico.
Dentro do Processo 68/2018, a Gerência de Compras e Contratos (GCC), ao
apresentar29 à Gerência de Planejamento e Marketing as propostas de preços
recebidas, alertou sobre a necessidade de apresentação da razão de escolha do
fornecedor, conforme artigo 26 da Lei de Licitações. Entretanto, não resta
evidenciado dentro do Processo 81/2018 como foi autorizada a contratação descrita
na Nota Técnica 02/2018/4800, haja vista que não há registro da Gerência de
Compras e Contratos no processo de cotação de preços. As planilhas de cotação
apresentadas em conjunto com a Nota Técnica datam de 8/3/2018, sendo as
mesmas constantes da pesquisa de preços da GCC. Não foram acostados ao
processo as pesquisas de preço que deram base ao valor estimado no Termo de
29

Despacho 106/2018, de 9/3/2018
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Referência. Assim, como todas as propostas foram apresentadas na mesma tarde,
não há uma motivação consistente por não se ter optado pela proposta da Channel
Produções, a qual apresentou atestado de capacidade técnica condizente com o
evento. A despeito dos apontamentos30 da Telebras, a simples inexistência de
endereço eletrônico não comprova a incapacidade para realizar o evento, bem como
não consta manifestação formal de que o evento futuro “8° Fórum Mundial da
Água”, que ocorria em 18 a 23 de março de 2018, fosse óbice para a empresa montar
a estrutura necessária para realização do evento Telebras de 12 de março. De fato,
os atestados de capacidade disponibilizados apresentam eventos realizados em
vários estados do Brasil e até no exterior, sendo perfeitamente possível que a
empresa conseguisse contratar algum item que faltasse em outros estados da
federação da mesma forma que se comprometeu a Agência Terruá. Por exemplo, o
maior evento realizado para o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) ocorreu na cidade
de São Paulo.

c) Sobre a justificativa do preço, dentre as propostas das três agências selecionadas,
acostadas ao Processo 81/2018, foi escolhida a de menor preço. Entretanto, as
propostas selecionadas apresentaram preços superiores aos pesquisados no site
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br, constantes do Processo nº 68/2018,
bem como superiores aos constantes das propostas finais enviadas pelas empresas
selecionadas pela pesquisa de preços no site Painel de Preços, quais sejam,
Diamond e Grupo Channel.
De fato, foi conduzido o Processo nº 68/2018 de seleção de empresas, ainda que
não obedecendo rito licitatório da Lei das Licitações, onde foi feita uma pesquisa
de preços mais criteriosa no Painel de Preços do MPOG. Das pesquisas, foram
identificadas que as empresas Grupo Channel e Diamond tinham oferecido, nos
180 dias anteriores à contratação, preços vantajosos para a União em alguns dos
itens consultados. Após solicitação, as empresas apresentaram propostas mais
vantajosas para a Telebras nos valores de R$ 898.345,00 e R$ 458.133,00. A
proposta da Diamond foi readequada internamente pela Telebras, pois não tinha
contemplado os quantitativos de períodos (diárias), e finalizou em R$ 756.411,00.
As solicitações e apresentações das propostas foram feitas na seguinte ordem
cronológica:

30

Empresa

Envio de solicitação
Telebras

Envio da Proposta

Valor (R$)

Agência Terruá

07/03/2018 às 23:39

8/3/2018 às 16:55 (Protocolo)

1.224.569,00

Monumenta

07/03/2018 às 23:39

8/3/2018 às 14:23 (GCC)

1.797.340,60

Mem 09/2019-4400, em resposta à SA 201900080/05.
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Agência Flap

07/03/2018 às 23:39

8/3/2018 às 12:50 (Protocolo)

1.789.449,25

Channel Eventos

08/03/2018 às 14:48

8/3/2018 às 17:00 (e-mail)

898.345,00

Diamond

08/03/2018 às 14:55

8/3/2018 às 17:45 (e-mail)

756.411,00*

*Ajustes feitos pela Telebras na proposta original para adequar ao número de diárias necessárias

Ainda, verificou-se que o preço contratado junto à Terruá apresentava-se 89%
maior em relação ao observado no painel de preços do MP para a Channel,
considerando-se apenas os itens abaixo pesquisados pela Telebras:
Termo de Referência

Agência Terruá
Item

Valor
(R$)

Total
(R$)

Item

2

43

617

30850

1

1100 55000

100

1

52

380

38000

10

120

12000

Locação, montagem,
manutenção e
200
Desmontagem de Palco
em estrutura de ferro

3

16

142

85200

35

40

24000

Item

Descrição

32

Coordenador Geral de
Produção

25

41

Recepcionista

11

Grupo Channel

Qtd Períodos

Valor
(R$)

Total
(R$)

37

Serviço de Primeiros
Socorros

5

1

48

5700

28500

87

1200

6000

28

Notebook

15

2

39

123,5

3705

71

60

1800

Totais

186255

98800

Fonte: Processo 68/2018 - comparativo entre o preço contratado (Agência Terruá) e a referência do
PaineldePreços.planejamento.gov.br (Channel)

Nessa linha pode-se apontar potencial sobrepreço na diferença dos preços do
fornecedor Channel Eventos (R$ 898.345,00) frente aos da Agência Terrua (R$
1.224.569,00), no total de R$ 326.224,00.
Dentro do Processo nº 68/2018, a Gerência de Compras e Contratos (GCC), ao
apresentar31 à Gerência de Planejamento e Marketing as propostas de preços
recebidas, alertou sobre a necessidade de apresentação da razão de escolha do
fornecedor, conforme artigo 26 da Lei de Licitações. Entretanto, não resta
evidenciado dentro do processo de reconhecimento de dívida, Processo nº 81/2018,
como foi autorizada a contratação descrita na Nota Técnica 02/2018/4800, haja
vista que não há registro de manifestação da GCC no processo de cotação de preços,
Processo nº 68/2018. As planilhas de cotação apresentadas em conjunto com a Nota
Técnica datam de 8/3/2018, sendo as mesmas constantes da pesquisa de preços da
GCC. Não foram acostados aos processos as pesquisas de preço que deram base ao
valor estimado no Termo de Referência. Assim, como todas as propostas foram
31

Despacho 106/2018, de 9/3/2018
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apresentadas na mesma tarde, não há uma motivação consistente por não se ter
optado pela proposta de menor preço.

Dado o exposto, conclui-se que, tendo-se como critério o citado dispositivo legal da Lei de
Licitações, a situação do evento promovido pela Telebras, que na verdade foi demandado
pelo seu Ministério supervisor, não apresenta enquadramento razoável dentro das
especificidades de casos emergenciais e de calamidade pública, pois como qualquer
evento de grande proporção, contando com mais de 4.000 pessoas e diversas autoridades
federais, estaduais e municipais, poderia ter sido planejado com anterioridade suficiente
para se realizar um processo licitatório típico.
Da mesma forma, não consta do processo a apuração de quem deu causa à falha
administrativa, qual seja, a não existência de um planejamento das atividades de
marketing, conforme orienta o item 13 do Acórdão nº 3521-23/10-2 e Acórdão nº
627/2009. O planejamento poderia prever a realização prévia de licitação para contratação
de um estande para eventos na temática proposta, tal como o Mercado de Secos e
Molhados idealizado para o evento, bem como ata de registro de preços para contratar
fornecedor de lanches, bebidas e mão de obra para os eventos. Os demais itens contratados
poderiam ficar a cargo do MCTIC e das Secretaria de Comunicação e/ou Cerimonial da
Presidência da República, sob a articulação da Casa Civil.
Cabe apontar como agravante que a Empresa já tinha sido alertada pelo seu departamento
jurídico no âmbito do Processo nº 261/2017 que contratações sem licitação necessitam
de apuração da atuação da Administração32 no tocante ao planejamento da licitação,
situação reforçada pelo relatório da própria auditoria interna conforme item (i) inicial. No
referido processo, a mesma Agência Terruá tinha sido selecionada para organizar 3 eventos,
no Brasil e no exterior, com base no inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93. Observa-se que
não foram tomadas medidas para evitar novas falhas administrativas.
Em outra análise, mesmo a Telebras tendo optado por utilizar a Lei 8.666/93, cabe frisar
que as despesas não foram registradas na contabilidade da empresa como despesas de
patrocínio, devendo a empresa observar esta categorização para aferição dos limites da
receita operacional bruta que podem ser despendidos com a rubrica por exercício a partir
da aplicabilidade da Lei 13.303 no âmbito da Telebras. Ainda, é importante enfatizar que a
Lei 13.303 traz que empresa de economia mista pode celebrar contrato de patrocínio para
promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação
tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca.
Indo além, convém destacar que a Telebras foi revitalizada em 2010 para atender ao
Decreto 7175/2010 com objetivo de “auxiliar na concretização da política pública Programa
Nacional de Banda Larga (PNBL), voltada à massificação do acesso a serviços de conexão à
internet em banda larga e à promoção da inclusão digital, dentre outros objetivos”,

32

Parecer nº INT-0157/2017/1200-TB, onde se cita os Acórdãos TCU nº 3521-23/10-2 e nº 627/2009
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conforme consta na sua página pública. Desse modo a Telebras explora diretamente
atividade econômica, no intuito de prover infraestrutura e prestar serviços de
telecomunicações para atender políticas públicas no âmbito do Governo Federal. Esse
normativo original foi revogado pelo Decreto 9.612, de 17/12/2018, que traz no seu art. 12º
os seguintes dizeres sobre a Telebras:
“Art. 12. As políticas pública de telecomunicações de que trata este Decreto
substituem, para todos os fins legais, o Programa Nacional de Banda Larga e o
Programa Brasil Inteligente, mantidas as seguintes atribuições da Telecomunicações
Brasileiras S.A. - Telebras:
I - implementação da rede privativa de comunicação da administração pública
federal;
II - prestação de apoio e suporte às políticas públicas de conexão à internet em
banda larga para universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de
atendimento, tele centros comunitários e outros pontos de interesse público;
III - provisão de infraestrutura e de redes de suporte a serviços de
telecomunicações prestados por empresas privadas, pelos Estados, pelo Distrito
Federal, pelos Municípios e por entidades sem fins lucrativos; e
IV - prestação de serviço de conexão à internet em banda larga para usuários
finais, apenas em localidades onde inexista oferta adequada daqueles serviços.”
Como pode-se depreender da leitura do dispositivo anterior, não consta como objetivo da
Telebras a organização e o custeio de eventos de divulgação de qualquer natureza,
ressalvado logicamente as situações eventuais e acessórias de publicidade e patrocínio,
que possuem regramentos específicos e que são realizados com o intuito de promover as
atividades econômicas da empresa. Nessa toada, o evento em tela pode até ser encarado
como uma oportunidade para divulgação dos negócios da empresa e de sua parceria com a
Viasat para exploração do satélite SGDC, como tenta mostrar a Nota Técnica 02/2018/4800,
de 27/03/2018. Contudo, entende-se que o Internet para Todos dispensa a necessidade
de propaganda e publicidade por parte da Telebras, tendo em vista que ela é uma das
parcerias do programa, logo já é credenciada para atendê-lo.
Além disso, entende-se que a captação de interesse na manifestação dos Prefeitos à
parceria, envolve inscrição diretamente junto ao MCTIC, e não diretamente com a
Telebras ou a Viasat. Embora a Telebras figure como uma empresa credenciada pelo
MCTIC para atender esse programa, isso não a habilita a deixar de atentar para o rito legal
e procedimental que esse tipo de aquisição exige. Na verdade, o evento relaciona-se mais
ao Ministério da Ciência e Tecnologia e à Casa Civil, visto que teve como objetivos (i)
promover a questão do Programa Internet para Todos e Gesac e (ii) a questão da promoção
da liberação do auxílio financeiro aos municípios, assunto esse que não está relacionado
com a atividade fim da Telebras.
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Como forma de mitigar recorrência desse tipo de situação, conforme item 4 do Anexo I, a
Telebras apresentou o Regulamento de Licitações vigente, onde são estabelecidas “todas
as fases preambulares indispensáveis ao adequado planejamento para o processo licitatório
que será levado a termo. Tal regulamento, em seus Capítulos I - DO PLANEJAMENTO ANUAL
25 DAS CONTRATAÇÕES e II - DA FASE PREPARATÓRIA DO PROCESSO DAS CONTRATAÇÕES,
descreve um rol de documentos e procedimentos que balizam a estruturação e o
planejamento do processo licitatório, em sua fase interna, transmudando o contexto de
outrora que deu causa às impropriedades ora vergastadas.”
Contudo, entende-se que a Telebras não optou pelo caminho mais diligente no tocante à
decisão de realizar o evento em questão, implicando em descumprimento do seu próprio
processo de contratação, o que é agravado pelas falhas na formalização do processo em
análise, apresentando-se em desconformidade com os dispositivos legais citados, bem
como pelo potencial sobrepreço de R$ 326.224,00, com base nas propostas conhecidas.
Entende-se ainda que para uma estatal que registrou prejuízo de mais de R$ 200 milhões
em 2018, gastos não planejados dessa natureza acentuam a atual situação econômicofinanceira dificultosa.
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5. Impropriedades nas contratações da FGV para prestação de
serviços de engenharia consultiva
Com base nos Processos nºs 98/2018 e 23/2017, houve a contratação da Fundação Getúlio
Vargas para prestação de serviços de consultoria, por inexigibilidade de licitação em virtude
de sua notória especialização.
A) DISPENSA DE LICITAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE POR NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO SEM ATESTADOS DE CAPACIDADE QUE COMPROVEM A NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO.
O Projeto Básico33 da contratação que resultou na seleção da FGV definia que as atividades
da contratada consistiriam em exercer a verificação do planejamento e o monitoramento
da implantação do plano de negócios do SGDC na Telebras, realizando pesquisas, estudo de
mercado e competitividade, identificação de ameaças e riscos para o projeto, identificar
tendências do setor, estimar os custos variáveis e fixos. Ainda, definia que a finalidade seria:
“(...)apresentar uma visão sobre a configuração organizacional da Telebras, suas
perspectivas de mercado, sua estratégia corporativa, suas unidades de atuação e
seu planejamento de longo prazo, de maneira a permitir que a Telebras buscasse se
estruturar alinhada com as novas perspectivas de mercado e do ambiente
tecnológico no geral e de Telecomunicações para implantação do Plano de Negócios
para a exploração comercial do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações
Estratégicas (SGDC)”.
Cabe apontar que os atestados de capacidade da empresa contratada (FGV) no Processo
nº 23/2017 não comprovam a notória especialização em planos de negócios para o
mercado de satélites. Os atestados apresentados atestam que a empresa atuou no
mercado de Petróleo e Gás, agrícola, etanol, biocombustíveis, piscicultura, além do
próprio Contrato da Telebras nº 161/2016.
Assim, observa-se que a Telebras poderia ter prospectado outras instituições para escolha
de entidade com maior especialização no mercado de telecomunicações e satélite desde
o Contrato Telebras nº 161/2016, cujo objeto foi “Apoio na Elaboração de plano de
Negócios para o Desenvolvimento, Utilização e Exploração Comercial do Satélite Brasileiro
Geostacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas – SGDC”. De fato, as contratações
podem ter permitido que a contratada desenvolvesse expertise que supostamente já
deveria ter antes da contratação.
Na ausência de identificação de instituição com notória especialização, a Telebras poderia
ter se beneficiado de uma contratação com melhores preços mediante processo licitatório
para seleção de empresa de consultoria especializada no mercado de telecomunicações e
satélites.

33

Projeto Básico 001/2017/3800
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É importante que a notória especialização da empresa na área de atuação da Telebras seja
evidenciada em todas as contratações.
B) AUSÊNCIA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PASSAGEM AÉREA E CUSTO DO TRANSPORTE
LOCAL.
No âmbito dos Processos nºs 98/2018 e 23/2017 foram previstas despesas com viagens
para deslocamento dos consultores no itinerário de São Paulo/Brasília/São Paulo. O valor
unitário do trecho aéreo Brasília/São Paulo está superior à média atual, cabendo apontar
que não houve pesquisa de preços em 2017 nem em 2018.
Foram contratadas 60 unidades do trecho aéreo de ida e volta Brasília/São Paulo, pelo valor
de R$ 950,00 cada. Ao realizar simulações de cotações em 2019, os valores propostos para
os tíquetes aéreos estão refletindo o cenário de uma passagem comprada na quinta-feira
para viagens a serem realizadas na sexta-feira e segunda-feira seguintes. Caso a passagem
seja comprada com 30 dias de antecedência, o valor pode cair para R$ 275,00 na GOL e
TAM com destinos de BSB-GRU, ficando o trecho de ida e volta por R$ 519,23. A Telebras
não anexou ao processo pesquisa de preços validando a razoabilidade dos valores
unitários propostos pela contratada para as passagens no trecho BSB-SP nem do custo do
transporte local.
Observa-se que o potencial sobrepreço encontrado decorre da não realização de cotação
de preços de passagens aéreas para um cenário de realização de planejamento prévio das
reuniões e compras antecipadas, alinhadas com o cronograma das atividades do projeto.
Alerta-se que, apesar da baixa materialidade dos valores aqui apontados, cerca de R$ 50
mil, trata-se de uma estatal com crescentes prejuízos em seus Balanços e que deve primar
pela busca da eficiência e qualidade nos seus gastos.
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RECOMENDAÇÕES
1 – Apresentar plano de ação que contemple medidas de melhoria da situação econômicofinanceira da Telebras, com destaque para (i) aumento de receitas e (ii) redução de
despesas, incluindo (iii) mitigação do risco fiscal atrelado à potencial situação de
dependência.
Achado n° 1

2 - Reavaliar as margens de seus contratos de venda de capacidade SCM, bem como suas
condições de pagamento;
Achado n° 1

3 – Avaliar a conveniência e a oportunidade de rever a vantajosidade da IRU contratada de
200Gbps, bem como para contratação da capacidade adicional de 800Gbps;
Achado n° 3
4 - Instalar processo de apuração de responsabilidades e eventual ressarcimento de
recursos pagos a maior nos processos de pagamento sem licitação ou por inexigibilidade
envolvendo os fornecedores Agência Terruá Ltda e Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Achados n° 4, 5
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CONCLUSÃO
Como principais achados dos exames realizados destacam-se: (i) a Telebras manifestou
estar utilizando recursos de aporte da União, as quais devem ser utilizadas com despesas
de capital, para custear despesas correntes; (ii) insuficiente presença da Telebras em
localidades mais necessitadas; (iii) falhas na modelagem do projeto do Cabo submarino; e
(iv) falhas em processos de contratação por inexigibilidade, além da existência de
pagamentos sem processo de contratação.
Inicialmente, considerando a natureza jurídica e o negócio da Telebras, conclui-se também
que as peças (Rol de responsáveis, Relatório de gestão, e Relatórios e pareceres de órgãos,
entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão dos
responsáveis pela UPC) estão em conformidade com as normas e orientações do TCU.
Ressalta-se que falhas pontuais foram identificadas e corrigidas no Rol de Responsáveis.
Entre os principais fatos contábeis, pode-se mencionar que a Telebras manifestou estar
utilizando recursos de aporte da União, as quais devem ser utilizadas com despesas de
capital, para custear despesas correntes, bem como houve um aumento exponencial dos
custos com serviços prestados, sobretudo, devido à depreciação do satélite e das
contratações de meios de conexão e transmissão.
Pela LRF (art. 2º, III), há indícios de que a Telebras deveria ser enquadrada como empresa
estatal dependente, sobretudo em função do cenário que vem se desenhando desde a sua
reativação em 2010, onde a Telebras tem tido um foco grande na execução de políticas
públicas e na implementação da rede privativa da administração pública sem ainda auferir
grandes ganhos para suplantar seus custos.
Quanto à avaliação dos resultados da Telebras, foram analisados os investimentos na Rede
de Acesso aos Municípios (backhaul) e a atuação no mercado de cabos submarinos. Quanto
aos investimentos no backhaul, observa-se que o montante investido não foi muito
expressivo, entretanto, uma boa parte foi realizado em regiões com baixa qualidade dos
serviços existentes, tanto da Telebras quanto das outras operadoras, ou regiões
estratégicas para o contexto do fluxo de tráfego de dados da rede Telebras. A respeito do
cabo submarino, constatou-se que não foram apresentados elementos suficientes que
subsidiaram as premissas utilizadas pela Telebras para o momento da quantificação da IRU,
principalmente na análise econômico-financeira, prejudicando esta análise e,
possivelmente, a tomada de decisão em razão da alteração dos resultados apresentados
quando se modificam as premissas utilizadas.
Entende-se que a Telebras não optou pelo caminho mais diligente no tocante à decisão de
realizar o evento “Exposição e atendimento aos Prefeitos na assinatura do Termo de Adesão
ao Programa Internet para Todos e liberação do auxílio financeiro aos municípios”, o que é
agravado pelas falhas na formalização do processo em análise, apresentando-se em
desconformidade com os dispositivos legais citados. Entende-se ainda que, para uma
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estatal que registrou prejuízo de mais de R$ 200 milhões em 2018, gastos não planejados
dessa natureza acentuam a atual situação econômico-financeira dificultosa.
Por fim, conclui-se que os fatos analisados no exercício alvo da presente Avaliação de
Contas (2018) apontam para a existência de fragilidades na estrutura de controle interno
da estatal. Em especial, aponta-se como temerária a decisão de pagamento de fornecedor
sem o devido processo de contratação, o que implica em violação de legalidade e potencial
dano financeiro à Telebras. No mais, entende-se que o conjunto de recomendações
proposto pode contribuir para mitigar os riscos advindos das fragilidades identificadas.
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ANEXOS
I – Manifestação da Unidade Examinada e Análise da
Equipe de Auditoria
A Telebras, por meio dos expedientes CT nº 162/2019/0111/1000-TB, do "Relatório de
resposta à CGU", expedido pela Diretoria Administrativo-Financeira (Anexo 1) em atenção
aos itens 1, 4 e 5, e do MM. 110- 2019/2400, expedido pela Diretoria Comercial (Anexo 2)
em atenção aos itens 2 e 3, encaminhou sua manifestação sobre os resultados
encaminhados em versão preliminar do Relatório nº 201900080. A seguir, são apresentados
os posicionamentos e a análise da equipe de auditoria acerca das alegações efetuadas pela
UPC:
Item 1. Principais resultados da análise da situação econômico-financeira da Telebras em
2018 com evidenciação de dependência econômica da União
Por meio do expediente "Relatório de resposta à CGU", a Telebras apresentou a seguinte
manifestação sobre o item em destaque:
“A CGU no item 1 do seu Relatório Preliminar, qual seja, "principais resultados da
análise da situação econômico-financeira da Telebras em 2018 com evidenciação
de dependência econômica da União", relata que, "entre os principais fatos
contábeis, pode-se mencionar que desde 2017 a Telebras tem utilizado receitas
de AFAC, as quais devem ser utilizadas com despesas de capital, para custear
despesas correntes". Desse cenário depreende que, ''pela LRF (art. 2°, III), a
Telebras deveria ser enquadrada como empresa estatal dependente".
Preambularmente, cabe rememorar que, sob a égide do Decreto n° 7.175/2010,
competia à Telebras:
"I - implementar a rede privativa de comunicação da Administração
Pública Federal;
II- prestar apoio e suporte a políticas públicas de conexão à Internet
em banda larga;
III- prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de
telecomunicações prestados por entes públicos e privados; e
IV - prestar serviço de conexão à internet em banda larga para
usuários finais, apenas e tão somente em localidades onde inexista
oferta adequada daqueles serviços. "
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Para o atingimento dos objetivos institucionais da Telebras, constaram no
Orçamento Federal de 2018 as Ações "120F - Implantação da Infraestrutura da
Rede Nacional de Banda Larga" e "146Z - Aquisição de um Satélite em Posição
Orbital". Essas Ações proporcionavam grande flexibilidade para a aplicação dos
recursos disponibilizados, senão vejamos trechos de suas descrições formais:
Descrição da Ação 12OF: "Para implantação da infraestrutura da
Rede Nacional será necessária à aquisição de equipamentos de
telecomunicações para ativação das fibras ópticas, usando tecnologia
DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing), criação de rede de
transporte em fibra óptica e rádio digital de alta velocidade para
interligação dos Pontos de Presença (POPs) aos municípios
(backhaul), integração da rede aos pontos de troca de tráfego
Internet (PTTs), estruturação de rede IP para prestação de serviços
multimídia e estabelecimento de parcerias para massificar o acesso
em banda larga. Além disso, a operação e gerenciamento serão
realizados por meio de Centros de Manutenção e Centros de
Gerência de Redes terceirizados, cabendo à equipe própria da
TELEBRAS a gestão dos respectivos contratos. Proporcionar o acesso
à Internet em banda larga aos cidadãos, instituições, Governo,
entidades da sociedade civil e empresas. Expandir a cobertura do
serviço, elevar a velocidade de transmissão e reduzir o preço final para
o consumidor. Para isso, o Governo Federal instituiu o Programa
Nacional de Banda Larga (PNBL), mediante o Decreto no 7.175, de 12
de maio de 2010." O principal objetivo é massificar o acesso à Internet
em banda larga para os cidadãos, instituições do governo, entidades
da sociedade civil e empresas. O resultado é a melhoria da
infraestrutura de rede do governo, de modo a criar oportunidades,
acelerar o desenvolvimento econômico e social, promover a inclusão
digital, reduzir as desigualdades social e regional, promover a geração
de emprego e renda, ampliar os serviços de governo eletrônico e
facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado, promover a
capacitação da população para o uso das tecnologias de informação
e aumentar a autonomia tecnológica e a competitividade brasileiras.
O início do caminho para se alcançarem esses objetivos é a expansão
da cobertura do serviço, a elevação da velocidade disponível e a
redução do seu preço. Dessa forma, o Decreto também atribuiu
novas atividades à TELEBRAS, sendo esta a responsável por
disponibilizar no país a infraestrutura básica de telecomunicações
que possibilite a formulação de Políticas Públicas de governo
eletrônico e massificação do acesso à Internet.
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Essa infraestrutura constituirá uma Rede Nacional, implantada,
operada e gerenciada pela TELEBRAS, com a utilização de fibras já
instaladas pelo setor elétrico e petrolífero, totalizando uma extensão
de cobertura de 30.803 Km, abrangendo 70% dos municípios até
2019."
Descrição da Ação 146Z: "O sistema satélite será composto de um
único equipamento espacial que atenderá o serviço militar e
comercial, operando respectivamente na Banda X e na Banda Ka.
Serão implantadas 2 (duas) estações terrenas para controle,
gerenciamento e monitoramento. Os equipamentos de terra serão
definidos função da demanda apresentada. A posição orbital de 75W
será coordenada com a Anatel/UIT, garantindo a posição no escasso
arco geoestacionário. Os objetivos da implantação do sistema satélite
são: 1) atender a demanda de comunicações estratégicas do
Ministério da Defesa, hoje dependente da Embratel/StarOne
(empresa de capital estrangeiro); 2) prover cobertura em 100% do
território nacional, em especial aos municípios que não serão
atendidos pelo backhaul de rádio e fibra óptica da Telebras; 3)
atender as redes de governo, principalmente no que se refere a
Dataprev, Serpro, MEC, MC, ECT, BB, CEF, EBC, Funasa, Ibama, Funai,
Bancos e demais órgãos estaduais e municipais.
Lançamento de um satélite para atender a demanda de comunicações
estratégicas do Ministério da Defesa e o restante dos municípios que
não possuem cobertura terrestre do backhaul Telebras. "(Grifo nosso)
De outra parte, o Decreto n° 7.175/2010, para o qual aponta a Lei Orçamentária
Anual de 2018 (LOA), estabelece:
"Art. 5° No cumprimento dos objetivos do PNBL, fica a TELEBRÁS
autorizada a usar, fruir, operar e manter a infraestrutura e as redes
de suporte de serviços de telecomunicações de propriedade ou posse
da administração pública federal. Parágrafo único. Quando se tratar
de ente da administração federal indireta, inclusive empresa pública
ou sociedade de economia mista controlada pela União, o uso da
infraestrutura de que trata o caput dependerá de celebração de
contrato de cessão de uso entre a TELEBRÁS e a entidade cedente."
(grifei)
Da simples leitura das transcrições acima, depreende-se que ambos os dispositivos
estabelecem a necessidade de formalização de parcerias e contratos para criar e
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manter a infraestrutura e as redes de suporte de serviços de telecomunicações,
indispensáveis ao cumprimento da missão da empresa.
A despeito de outras atribuições em andamento, a exemplo da participação no
projeto SGDC e a oferta de serviços a clientes do governo, entende-se que sua
missão institucional maior é promover a ampliação do serviço de banda larga em
todo o território nacional para ampliação da prestação de serviços públicos, em
especial o desenvolvimento do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL).
O acesso em banda larga caracteriza-se pela disponibilização de infraestrutura de
telecomunicações possibilite tráfego de informações contínuo e ininterrupto. Na
contramão dessa necessidade, o setor de telecomunicações enfrenta dificuldades
na implantação das redes que deem suporte aos serviços a serem prestados aos
usuários finais. Esses são entraves que podem atrasar, ou até mesmo inviabilizar,
o alcance das metas e objetivos traçados no Programa Nacional de Banda Larga.
Some-se a isto o fato de que, em 2018, ocorreu o avanço da infraestrutura de
telecomunicações da empresa, por meio da ativação de novos circuitos, ao longo
de diversas regiões metropolitanas do país.
Diante desse cenário desfavorável, a Telebras negociou o compartilhamento de
infraestrutura (serviços, postes, dutos, torres e fibras ópticas) com outras
prestadoras de serviços de telecomunicações e concessionárias de outros serviços
públicos, conforme autorizado pelas ações orçamentárias (12OF e 146Z).
Insta observar que o custo cobrado pelo direito de passagem ao longo de rodovias
ou os preços cobrados pelo uso dos postes pelas concessionárias de distribuição de
energia elétrica viabilizam diversas ações empreendedoras, para levar a banda
larga a locais não atendidos ou aumentar a capilaridade da rede.
Considerando que a redução das desigualdades regionais é um objetivo de Estado
levando-se em conta a complexidade e o conjunto da ação estatal, verifica-se que
o marco legal autorizativo (LOA/2018), para execução do programa e das ações
orçamentárias em epígrafe, deu total flexibilidade para as formas e as áreas de
atuação pelas quais a Telebras deveria buscar o atingimento dos objetivos
vinculados.
Nessa linha de raciocínio, para o efetivo cumprimento dos objetivos encartados no
Programa e nas Ações Orçamentárias, a Telebras, na condição de empresa estatal
legitimada para o feito, aplicou estritamente princípios e critérios direcionadores
da alocação de recursos insculpidos na própria Lei Orçamentária.
Destarte, em que pese o cenário desfavorável de atuação, as despesas ora em
comento atenderam à destinação estabelecida na Lei Orçamentária Anual (LOA2018), para o efetivo cumprimento da missão institucional da Telebras.
54

Entretanto, caso reste entendimento diferente do ora sustentado, considerando
a gravidade que advirá para a Telebras e para a União da inclusão da Companhia
como estatal dependente (o que será demonstrado a seguir), surge o interesse em
solicitar a essa Controladoria os esclarecimentos a respeito da forma mais segura
para a avaliação dos indícios de dependência, assim como da classificação da
empresa como estatal dependente.
Inicialmente, entende-se pertinente demarcar com clareza a evolução do
entendimento da Egrégia Corte de Contas da União a respeito da identificação de
empresas estatais dependentes. Nesse passo, observa-se, a partir da leitura do
Acórdão de n° 3561/2014-Plenário, que aquele tribunal sempre compreendeu ser
aplicável para tal identificação a avaliação pela Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais - Sest, do disposto no artigo 2°, inciso III, da Lei
Complementar n° 101/2000 (LRF).
Não obstante, conforme determinação do apontado Acórdão, tal avaliação não
poderia ser inflexível, isto é, deveria considerar, antes de qualquer enquadramento,
"as características da atividade econômica da estatal ou do grupo a que pertença
e, para fins de apuração das necessidades de financiamento, a natureza dos
recursos recebidos e despendidos, excluindo-se, para tanto, os recursos adicionais
obtidos diretamente de investidores e credores, incluindo-se aqueles que refletem
as mudanças em seus recursos econômicos e reivindicações que resultam em
aumento dos recursos econômicos disponíveis ". Veja-se:
9.4. com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/ 1992, c/c o art. 250,
inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em vista das disposições
constantes do art. 165, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 2º
inciso III, c/c do art. 50, inciso III, da Lei Complementar101/2000, bem
como das competências ministeriais estabelecidas no art. 87 da
Constituição Federal e na Lei 10.683/2003, determinar à Casa Civil da
Presidência da República, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão que, em conjunto, e com o apoio
técnico do Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (Dest/MP) , em razão do disposto no inciso XI do
art. 6° do Decreto 7.675/2012, desenvolvam, ouvidos os ministérios
supervisores e as empresas estatais aos quais estão vinculadas,
metodologia que permita a apuração objetiva do atributo da
dependência das empresas estatais em relação ao ente controlador,
segundo definição estabelecida no art. 2º inciso III, da Lei
Complementar 101/2000, considerando as características da
atividade econômica da estatal ou do grupo a que pertença, e, para
fins de apuração das necessidades de financiamento, a natureza dos
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recursos recebidos e despendidos, excluindo-se, para tanto, os
recursos adicionais obtidos diretamente de investidores e credores, e
incluindo-se aqueles que refletem as mudanças em seus recursos
econômicos e reivindicações que resultam em aumento dos recursos
econômicos disponíveis; (Acórdão 3561/2014-Plenário)
Assim, é possível identificar, sem margem para dúvidas, que aquela Corte de
Contas, ao expor sua preocupação com a necessidade do estabelecimento de
critérios objetivos para a identificação de empresas com indícios de dependência,
não determinou o estabelecimento de critério rígido, mas, ao contrário, determinou
que a Sest, diante dos casos concretos, avalie, de forma objetiva, se resta, ou não,
caracterizada a dependência.
Além disso, por meio do Acórdão n° 937/2019-TCU, o plenário do Tribunal de
Contas da União, dando continuidade aos estudos iniciados no ano de 2014
naquela Corte, avaliou o cenário de empresas estatais não dependentes, com o
objetivo de identificar indícios de dependência dessas empresas à luz do preceito
legal contido no artigo 2° da LRF, dispositivo que expõe o conceito de empresa
estatal dependente.
A preocupação do Tribunal no apontado Acórdão foi a de avaliar a atuação da Sest
na identificação de empresas estatais não dependentes, mas que preencham os
requisitos da LRF para serem compreendidas, ainda que transitoriamente, como
estatais dependentes.
Para tanto, o Acórdão adotou, novamente, os critérios para a identificação de
"indícios" de dependência extraídos do Acórdão de n° 3561/2014-Plenário, indícios
estes que permitiriam à Sest confirmar tal circunstância e, a partir disso, evitar que
apontadas empresas praticassem remuneração acima do teto constitucional
vigente, bem como impedir a distribuição de Participação nos Lucros ou Resultados
(PLR) ou Remuneração Variável Anual (RVA) a empregados e dirigentes.
Estas circunstâncias, quando observadas em empresas estatais não dependentes,
mas com indícios de dependência, foram o foco dos estudos daquele Tribunal de
Contas da União. No entendimento da Corte, apontada situação pode contribuir
para o desequilíbrio observado nas contas públicas nos últimos exercícios, razão
pela qual, não deveria ser tolerada pela Sest.
Quanto às demais consequências deste enquadramento, a Egrégia Corte de Contas
foi explícita em reconhecer a existência de anomia normativa, concluindo ser
recomendável, à luz dos princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade,
da proporcionalidade e da indisponibilidade do interesse público, a avaliação dos
impactos no caso concreto antes da efetiva implementação de qualquer medida.
56

Neste sentido, o voto Ao Excelentíssimo Senhor Ministro VITAL DO REGO, na
qualidade de Ministro Relator do Acórdão 937/2019-Plenário, foi enfático ao expor
a existência de alternativas à Sest diante do caso concreto, senão vejamos:
"36. Vale a esse respeito destacar a existência do projeto de lei
9.215/2017, apresentado pelo Poder Executivo, dispondo "sobre a
verificação da situação de dependência e sobre o Plano de
Recuperação e Melhoria aplicável às empresas estatais federais".
37. A evidenciação da dependência de fato, e de sua extensão,
iniciada nesse trabalho, e que deverá prosseguir, conforme propõe a
Semag, aportará adicionais subsídios ao Poder Executivo e ao
Congresso Nacional na proposição de soluções mais abrangentes e
estruturais para intervir nessa realidade.
(...)
60. É indesejável que a empresa esteja repetidamente em posição de
risco de ora ser enquadrada como dependente, ora não, em razão de
fortes indícios de uso de recursos recebidos da União em despesas
operacionais.
61. Deve-se agir para que a situação de risco jurídico identificada em
algumas empresas resolva-se o quanto antes: seja, por exemplo,
levando-as para o orçamento fiscal, como empresas dependentes;
seja promovendo as ações tendentes a eliminar a situação
contingencial (em alguns casos, quase permanente) de dependência
de fato." (grifei)
Esta conclusão, que entendermos ser prudente e diligente, encontra perfeita
aderência com o raciocínio desenvolvido pelo Excelentíssimo Ministro Benjamin
Zymler, relator do Acórdão n° 1960/2017, transcrito a seguir:
42. A apuração da real situação das empresas estatais é de crucial
relevância para o cumprimento de disposições constitucionais e legais
(LRF e Lei 4.320/1964).
43. No plano constitucional, foi imposta a observância do teto
constitucional às empresas estatais dependentes, assim definidas
(grifo não existente no original):
(...)
46. No plano legal, a caracterização da dependência da estatal
impõe, dentre outras obrigações: i) realização das despesas e receitas
conforme as normas de contabilidade pública; ii) elaboração dos
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balanços de acordo com a Lei 4.320/1964; iii) execução orçamentária
e financeira registrada na modalidade total no Siafi; iv) sujeição à
programação financeira, ao cronograma mensal de desembolso, aos
limites de empenho e movimentação financeira; v) obediência dos
limites de despesas com pessoal, dívida e realização de operações de
crédito, bem como aos mecanismos para recondução desses
montantes aos limites estabelecidos.
[...]
58. Em resposta, a Sest teceu diversas considerações sobre o tema.
Dentre elas, destaca-se a suposta importância de criação de um
mecanismo jurídico que permita à empresa estatal com "indicadores
fragilizados" se reestruturar. Contudo, frisou que ainda não havia
consenso no âmbito do Grupo Executivo CGPAR sobre o texto a ser
aprovado.
59. A Sest destacou que há restrições aplicadas a uma empresa
dependente que dificultariam a recuperação econômico-financeira, o
que conduziria à necessidade de "estabelecimento de período de
restruturação como medida preventiva que evite a classificação da
empresa como dependente".
60. Como bem apontou a Semag, a discussão sobre os critérios de
classificação das empresas estatais vem sendo travada desde 2007,
sem que tenha se chegado a alguma conclusão.
61. Aparentemente, a Sest entende que, ainda que se verifique a
situação de dependência, dever-se-ia adotar um período de transição,
no qual as empresas seriam reestruturadas.
62. Data maxima venia, ao menos no que se refere aos comandos
constitucionais. não há amparo para essa pretensão.
(...)
66. Caracterizada a situação de dependência (nos moldes definidos
pela Constituição Federal), a primeira providência a ser adotada é a
imediata submissão da remuneracão dos empregados e dirigentes
ao teto constitucional (o que, certamente, contribuirá para a
redução das despesas dessas empresas).
67. Aliás, seria salutar, diante da possibilidade teórica de uma
empresa estatal vir a se tornar dependente, que a estrutura
remuneratória de seus quadros observasse rigorosamente o teto
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constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal,
permitido o pagamento de complementação variável apenas quando
confirmada, ao final do exercício, a situação de independência da
empresa estatal.
(..)
76. No tocante às demais medidas de enquadramento da empresa
estatal (como dependente ou independente), entendo pertinente
aguardar as conclusões dos trabalhos realizados pelo CGPAR para
que este Tribunal se pronuncie sobre a matéria." (grifei)
Os estudos determinados pelo TCU, relativos às "demais medidas de
enquadramento da empresa estatal como (dependente ou independente)", foram
concluídos e justificaram a proposta do PL 9.215/2017, projeto que estabelece
verdadeiro processo de recuperação das empresas estatais, de forma a evitar os
prejuízos, muitas vezes irreversíveis, que podem advir desta classificação, tanto
para a empresa estatal quanto para a própria União.
A este respeito, aliás, insta destacar o lecionado por Juarez Freitas que, em sua obra
Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração
Pública, expõe a obrigação da Administração Pública de mitigar prejuízos, em face
do Princípio da Prevenção:
O princípio da prevenção, no Direito Administrativo, estatui que a
administração pública, ou quem faça as suas vezes, na certeza de que
determinada atividade implicará dano injusto, se encontra na
obrigação de evitá-lo, desde que no rol de suas atribuições
competenciais e possibilidades orçamentárias. Quer dizer, tem o
dever incontornável de agir preventivamente, não podendo invocar
juízos de conveniência ou de oportunidade, nos termos das
concepções de outrora acerca da discricionariedade administrativa.
(...) Já o princípio constitucional da precaução, igualmente dotado de
eficácia direta e imediata, estabelece (não apenas no campo
ambiental, mas nas relações de administração em geral) a obrigação
de adotar medidas antecipatórias e proporcionais mesmo nos casos
de incerteza quanto à produção de danos fundadamente temidos
(juízo de forte verossimilhança).
(...) O Estado precisa agir com precaução, na sua versão balanceada,
se e quando tiver motivos idôneos a ensejar a intervenção
antecipatória proporcional.
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É de se entender que devem ser considerados, nessa análise de risco, os impactos
que podem advir para a própria sobrevida da empresa estatal. Esse é o mote do
Projeto de Lei 9.215/2017, que dispõe sobre a verificação da situação de
dependência e sobre o Plano de Recuperação e Melhoria Empresarial aplicável às
empresas estatais federais.
Dada a gravidade de tal medida e a importância do tema, a transformação de uma
estatal não dependente em dependente pressupõe a prolação de um ato
administrativo complexo, de competência dos Ministros do Estado da Casa Civil
da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, antecedida de
procedimento de recuperação e de melhoria empresarial, mediante a apresentação
de um Plano de Recuperação e Melhoria Empresarial - PRME, com duração de até
quatro anos, com o objetivo de assegurar sua sustentabilidade econômicofinanceira, sua eficiência e sua produtividade.
A leitura da exposição de motivos permite inferir o cenário de anomia e a
necessidade de segurança jurídica em relação aos critérios para a classificação de
empresa estatal dependente, senão vejamos:
"1. Submeto à consideração de Vossa Excelência proposta de Projeto
de Lei com o objetivo de estabelecer as competências e o rito para a
classificação de empresas estatais da União como dependentes ou
não dependentes, nos termos do inciso III, do art. 2º da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, bem como dispor sobre
a sistemática de recuperação e melhoria empresarial destes entes.
2. A proposta em apreço visa suprimir uma importante lacuna
presente no atual ordenamento, assim como atende a diversas
recomendações do Tribunal de Contas da União relativamente ao
tema (Acórdãos nº 3.145/2011-Plenário, 3561/2014-Plenário,
2915/2016-Plenário, 6751/2016-1ª Câmara, dentre outros). De fato,
inexiste, de forma clara, previsão legal a respeito dos procedimentos
necessários para que a Administração Pública reconheça suas
entidades como dependentes ou não do orçamento federal e assim
possa estabelecer melhor supervisão, coordenação e governança
sobre elas.
3.Deste modo, percebe-se que o tema é importante não apenas do
ponto de vista da definição das atribuições aos órgãos envolvidos,
mas também em função da segurança jurídica que a matéria exige,
seja em relação aos conceitos aplicáveis, seja acerca das medidas e
orientações devidas, pela União, a suas empresas estatais. "
(...)
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"8. É sabido que a classificação das empresas estatais como
dependentes importa em uma significativa mudança de tratamento,
impactando não apenas nas ações da União, mas também da própria
empresa e, quando o caso, na adequada prestação do serviço público
envolvido.
9. Atribuir o adjetivo de dependente a uma empresa estatal significa
para União o ingresso das contas do ente -receitas e despesas -para o
orçamento federal, fato indesejável no atual momento de ajuste
fiscal. Dado que inexiste folga para novos gastos, a tentativa de
colocar em prática ações que possam resgatar sua sustentabilidade
financeira, evitando sua inclusão no orçamento, é medida que se
impõe.
10. Levando em conta as atuais regras de governança, que permitem
o melhor monitoramento da saúde fiscal das empresas, com o
advento da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, e a experiência
adquirida nos últimos anos em matéria de gestão pública e
orçamento, verifica-se possível identificar situações, a partir dos
indicadores corretos, que permitem o saneamento da empresa, de
forma a evitar a classificação como dependente.
11. Ocorre que inexiste na atual legislação um regramento que
autorize, de forma prévia e eficaz, a recuperação das empresas
estatais cujos sinais apontem possível desajuste econômicofinanceiro e que, sabidamente, quedando-se inerte a Administração,
serão incluídas na categoria dos entes dependentes.
12. O entendimento é de que a previsão em lei de um procedimento
que permita a restruturação da empresa que, nos primeiros
momentos, apresente indícios de que nada sendo feito será
classificada como dependente, é medida necessária e aderente ao
princípio constitucional da eficiência, seja em nome do interesse
público, seja em razão do atual momento de escassez. "
Assim, a lacuna de procedimento verificada pelo TCU no referido acórdão permite,
por exemplo, que a SEST, no dever de cuidado e diligência que tem em cumprir suas
atribuições, oficie o MCTIC para que, até o dia 15 de agosto de 2019, inclua a
proposta de orçamento da Telebras no SIOP, sem levar em consideração os efeitos
e impactos para a estatal e para a União e sem que tenha havido prévia decisão
quanto ao cabimento da respectiva classificação pelo órgão, sem a consideração
adequada dos impactos irreversíveis que tal medida poderá trazer à empresa
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estatal, à União e ao Ministério Supervisor, que terá seu orçamento onerado com
o orçamento da estatal.
Por outro lado, no Acórdão 937/2019, a área técnica do TCU foi enfática ao
determinar que, diante de indícios de que outras empresas estatais utilizaram
recursos de investimento para pagamento de pessoal, fossem realizadas auditorias
específicas, considerando os impactos que há na declaração de dependência, ao
invés de determinar uma açodada declaração de dependência, conforme
transcrito:
"146. Verificou-se que sete empresas utilizaram aportes de capital da
União para pagamento de despesas operacionais: Jnfraero- 2013 a
2015; Serpro e na PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A) - 2014, Companhia
Docas do Ceará (CDC) - 2015; Hemobrás- 2016; Linha Verde
Transmissora de Energia S.A. (LVTE)-2015; e Eletrobras- 2016. Exceto
no caso da PPSA (item 48), considerou-se que essa situação sinaliza
um indicio de dependência da estatal no exercício, razão pela qual se
propõe a realização de auditorias especificas para aprofundar a
análise das empresas com indícios de dependência, considerando o
ambiente de negócios e outras particularidades na atuação de cada
empresa, com exceção da L VTE, que foi incorporada pela Eletronorte.
"
Especificamente quanto à Telebras, a unidade técnica assim se pronunciou:
"147. Em outras empresas, em que pese não ter sido constatada a
utilização de aporte de capital para pagamento de despesas
operacionais, identificou-se risco de que a empresa precise,
futuramente, de aporte de capital da União para pagar despesas
operacionais. Citam-se como exemplos:
( ... )
- Telebras, que registrou DFCO em três dos últimos cinco anos (R$ 34,9
milhões de déficit no acumulado de 2013 a 2017), diminuição de caixa
e equivalente de caixa de R$ 577 milhões no início de 2013 para R$
198 milhões ao final de 2017, prejuízo líquido do exercício em todos
os exercícios de 2013 a 2017 (R$ -1 bilhão no acumulado do período
na DRE), e recebeu aportes de capital da União em todos os anos do
período (total R$ 1,8 bilhão)."
E em sua proposta de encaminhamento, a unidade técnica assim se manifestou:
"155. Determinar à Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais, com fulcro no inciso II do art. 250 do Regimento
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interno do TCU e no art. 92, incisos V, X e XIII do Decreto 9.679/2019,
que, no prazo de noventa dias, apresente plano de ação com medidas
em curso e a serem implementadas para garantir a sustentabilidade
econômica e financeira das empresas estatais não dependentes, a
exemplo de planos de reestruturação ou medidas de desestatização,
considerando o risco de enquadramento no conceito de empresa
estatal dependente do art. 2º inciso III, da Lei de Responsabilidade
Fiscal, o que ensejaria a transição da empresa para os orçamentos
fiscal e da seguridade social; o documento a ser encaminhado ao TCU
deverá contemplar, no mínimo, prazos, metas, responsáveis pela
implementação das ações e benefícios esperados de cada medida."
A referida proposta de plano de ação foi acolhida pelo Acórdão n° 937/2019, nos
seguintes termos:
"70. Diante das considerações apresentadas, ressaltando a qualidade
do voto inicialmente apresentado pelo eminente Ministro Vital do
Rego, do qual pude partir em boas condições para aprofundar o
debate, propugno pelo acolhimento da proposta de encaminhamento
apresentada pela unidade instrutiva, com ajustes de texto e o
acréscimo da oitiva referida no parágrafo 56 deste voto, propondo
que o acórdão seja redigido nos seguintes termos:
(. .. )
"9.1. determinar à Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais, com fulcro no art. 250, II, do RI/TCU e no art. 92,
V, X e XIII do Decreto 9.679/2019, que, no prazo de 90 (noventa) dias,
apresente plano de ação contendo medidas detalhadas em prazos,
metas, responsáveis pela implementação das ações e benefícios
esperados, para garantir a sustentabilidade econômica e financeira
das empresas estatais não dependentes; "
Conclui-se, desta forma, a partir da evolução da avaliação do entendimento do
Tribunal de Contas da União acerca do enquadramento de empresas estatais como
dependentes ou não dependentes que:
I. A verificação da situação de dependência ou não deve ser realizada pela
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais- Sest,
mediante critérios objetivos, considerando, contudo, as características da
empresa, bem como do mercado em que ela se insere, avaliando, também a
natureza dos recursos recebidos e despendidos. (Acórdão 3561/2014Plenário);
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II. Mesmo identificada a situação de dependência, a partir dos critérios acima
expostos, a providência imediata a ser adotada é a imediata submissão da
remuneração dos empregados e dirigentes ao teto constitucional, bem como
a imediata paralisação de qualquer processo de distribuição de Participação
nos Lucros ou Resultados (PLR) ou Remuneração Variável Anual (RVA) a
empregados e dirigentes (Acórdãos n° 1960/2017-Plenário e 937/2019Plenário);
III. Quanto às demais consequências deste enquadramento, há expressa
menção nos Acórdãos n° 1960/2017-Plenário e 937/2019-Plenário, no
sentido de que seja avaliada pela Sest as medidas mais pertinentes a serem
adotadas, sempre à luz dos princípios constitucionais, em especial os
princípios da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade e da
indisponibilidade do interesse público. Desta forma, qualquer providência a
ser adotada a partir do enquadramento deve considerar os impactos, não só
à estatal, mas também à União, sendo responsabilidade do Gestor
responsável por esta decisão, em respeito ao princípio da prevenção.
IV. Reitera-se, por fim, que o próprio Ministro Relator do Acórdão no
937/2019-Plenário expôs em seu voto que, observada a situação de
dependência, "deve-se agir para que a ·situação de risco jurídico identificada
em algumas empresas resolva-se o quanto antes: Seja, por exemplo, levandoas para o orçamento fiscal, como empresas dependentes; seja promovendo
as ações tendentes a eliminar a situação contingencial (em alguns casos,
quase permanente) de dependência de fato ".
Por ações tendentes a eliminar a situação contingencial pode-se entender a adoção
de diversas medidas saneadoras, inclusive contempladas no Projeto de Lei n°
9.215/2017, como o "Plano de Recuperação e Melhoria Empresarial aplicável às
empresas estatais federais".
Fato é que a dependência, para certas estatais, pode significar a destruição da
empresa, razão pela qual na execução do Acórdão no 937/2019 há de serem
considerados os impactos, a necessidade e a adequação da medida imposta,
inclusive consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de
adequação, proporcionalidade e de razoabilidade.
É o que determina o ordenamento jurídico em vigor, que deve parametrizar a
execução do Acórdão:
(Lei de Introdução a Normas do Direito Brasileiro- Decreto-Lei 4.657,
de 4 de setembro de 1942)
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"Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei
n° 13.655, de 2018) (Regulamento)"
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a
adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das
possíveis alternativas. (Incluído pela Lei n° 13.655, de 2018)
(Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019)
"Motivação e decisão baseadas em valores jurídicos abstratos
Art. 3° A decisão que se basear exclusivamente em valores jurídicos
abstratos observará o disposto no art. 2º e as consequências práticas
da decisão.
§ 1º Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se valores
jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto
grau de indeterminação e abstração.
§ 2º Na indicação das consequências práticas da decisão, o decisor
apresentará apenas aquelas consequências práticas que, no exercício
diligente de sua atuação, consiga vislumbrar diante dos fatos e
fundamentos de mérito e jurídicos.
§ 3° A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da
medida imposta, inclusive consideradas as possíveis alternativas e
observados os critérios de adequação, proporcionalidade e de
razoabilidade. "
Assim, a decisão da SEST de incluir a Telebras como empresa estatal dependente
pode trazer impactos justamente por não os considerar na tomada de decisão,
razão pela qual faz-se necessário a esta Controladoria geral da União esclarecer à
Sest para que, na tomada de decisão, avalie os impactos com tempo razoável,
antes de qualquer enquadramento, de forma a tomar uma decisão bem informada
em que sejam considerados todos os impactos em tal decisão.
Tal medida de esclarecimento é necessária, inclusive, porque, na interpretação do
Acórdão n° 937/2019, deve-se observar o disposto no inciso XIII do parágrafo único
do art. 2° da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999:
"Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
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proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.

contraditório,

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de:
(..)
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor
garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada
aplicação retroativa de nova interpretação. "
A transformação da Telebras em empresa estatal dependente, sem a avaliação dos
impactos, sem um período apropriado de organização e planejamento, é medida
que, a nosso ver, contraria o interesse público e acarreta prejuízos e riscos ainda
não sopesados. Como impactos, destacamos o seguinte:
Em relação aos acionistas.
a) Considerando a dependência como incompatível com a abertura de capital, a
União deverá arcar com a oferta pública de aquisição de todas as ações da
Companhia. Vale registrar que a Telebras tem 7 mil acionistas minoritários.
b) Tomar a Telebras dependente antes de fechar o capital pode impactar no preço
das ações, o que poderia ser interpretado como abuso de poder por parte da União
(Lei 6404/76, art. 117 § 1°, "c").
c) Não é possível estimar o impacto de ações judiciais dos acionistas minoritários perdas e danos; lucros cessantes em relação ao valor investido e/ou perda de
liquidez.
d) Na perspectiva do acionista minoritário, a situação de dependência de aportes
da União frustra a expectativa de recebimento de dividendos.
No déficit primário da União.
a) O passivo financeiro atual da Telebras é de aproximadamente R$ 740 milhões.
b) O custo mínimo para fechamento de capital seria de cerca R$ 200 milhões.
Na execução das Políticas Públicas
A Telebras é agente executor dos objetivos da Política Nacional de
Telecomunicações, sucessora do PNBL. Caso a Empresa se torne dependente, as
ações associadas a essa Política estarão prejudicadas e correm o risco de ser
descontinuadas pelo MCTIC. Assim sendo, seriam afetados contratos que atendem
o INSS (Dataprev), as escolas públicas (GESAC), o ICMBio, o Ministério da Defesa, o
Ministério do Trabalho, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre outros.
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Na flexibilidade da Empresa
a) Toda a receita própria da Telebras seria orçamentada (o que precisaria ser
projetado em poucos dias), inibindo novos projetos e oportunidades de rentabilizar
a empresa.
b) Perder-se-ia a flexibilidade administrativa necessária para implantação e
manutenção de infraestrutura satelital e de redes terrestres, com a
descontinuidade de projetos em curso, além de impossibilitar atendimentos
emergenciais (catástrofe de Brumadinho, por exemplo).
c) Haveria plausível risco de inadimplência em virtude de cortes e
contingenciamentos. Nesse caso, notas fiscais não pagas gerariam multas
contratuais, impacto que precisaria ser considerado no limite orçamentário total
além de dificultar a recuperação da empresa.
d) A perda de agilidade na execução do orçamento e na execução física demandaria
readaptação e preparação da estrutura logística e de estoque para que a Empresa
continuasse a atuar com a eficácia atual, o que significaria aumento de pessoal,
custos e prazos. A própria Exposição de motivos do PL 9.215/2017 aponta para o
fato de que não há perspectivas de que uma empresa classificada como
dependente consiga se recuperar.
e) Perda inopinada de capital humano/conhecimento, com conseguinte risco para
projetos estratégicos e a continuidade da operação da rede.
f) Em relação ao contrato com a Viasat, a inclusão da Telebras no orçamento fiscal
poderia inviabilizar a execução da parceria. Nessa perspectiva, a perda de agilidade
e o desrespeito ao fluxo de pagamento implicariam descumprimento contratual por
parte da Telebras, o que motivaria sanções e, eventualmente, a rescisão da própria
parceria, com impacto potencial de R$ 600 milhões. Há que se considerar, também,
os riscos políticos (Congresso Nacional) e econômicos (cortes e
contingenciamentos) à manutenção da parceria.
g) Imponderável, ainda, seriam os impactos na participação da Telebras na Visiona
(Coligada -49%).
h) Risco de inadimplência e agravamento do passivo uma vez que, caso haja
frustração de receitas, o déficit deve ser coberto com descentralização de crédito
orçamentário, sujeito aos limites na LOA. Em tal caso, os limites só poderiam ser
ampliados por suplementação de crédito, que obedece aos prazos estabelecidos na
LOA e sua regulamentação. Nesse caso, a Telebras corre o risco de não executar
seu objeto social nos interstícios da LOA.
Na credibilidade do País frente a investidores estrangeiros
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A classificação de dependência da Telebras neste momento poderia enviar
mensagem negativa, em relação à estabilidade das instituições brasileiras, de
proporções significativas e imponderáveis, ou seja, impactaria desfavoravelmente
a percepção de segurança jurídica do País. Muito provavelmente seria percebida
pelo investidor internacional algo como intervenção estatal no seu ramo de
negócio, com incremento inevitável do denominado "custo Brasil". Tal impacto
acentuaria as incertezas geradas no mercado para o contrato firmado entre a
Telebras e a Viasat, de valor econômico e social incontestáveis.
Assim, a Telebras segue reavaliando o enquadramento das "Outras Despesas" no
PDG, ao mesmo tempo em que requer à Sest que considere os impactos de tal
medida, bem como sejam observados o art. 20, parágrafo único, do Decreto-Lei n°
4.657, de 4 de setembro de 1942, e o art. 3° do Decreto n° 9.830, de 10 de junho de
2019:
(Lei de Introdução a Normas do Direito Brasileiro- Decreto-Lei 4.657,
de 4 de setembro de 1942)
"Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão. {Incluído pela Lei
n° 13.655, de 2018) (Regulamento)"
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a
adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das
possíveis alternativas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 20 18)
(Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019)
"Motivação e decisão baseadas em valores jurídicos abstratos
Art. 3° A decisão que se basear exclusivamente em valores jurídicos
abstratos observará o disposto no art. 2° e as consequências práticas
da decisão.
§ 1º Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se valores
jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto
grau de indeterminação e abstração.
§ 2º Na indicação das consequências práticas da decisão, o decisor
apresentará apenas aquelas consequências práticas que, no exercício
diligente de vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e
jurídicos.
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§ 3º A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da
medida imposta, inclusive consideradas as possíveis alternativas e
observados os critérios de adequação, proporcionalidade e de
razoabilidade. "
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A evidência do risco de dependência utilizada pela CGU foi a CT. Nº 109/1000/2019-TB, de
28 de junho de 2019, enviada originalmente ao Ministério da Economia/SEST e
encaminhada à CGU pelo Ofício SEI nº 24/2019/ASSES/SEST/SEDD-ME, de 15 de julho de
2019.
Em reforço, como indícios de dependência, podemos citar as metodologias utilizada nos
Acórdãos 937/2019 e 15.653/2018. O primeiro faz uma análise do fluxo de caixa e o
segundo considera a depreciação na análise do fluxo de caixa.
É importante trazer duas observações registradas no campo “Voto” do Acórdão 937/2019:
“No entanto, verifico que a conceituação utilizada pela Semag para consignar suas análises,
apesar de poder ter apontado uma quantidade menor de estatais dependentes do que
aquela que, de fato, deveria ter sido indicada, serviu ao propósito de constatar que existem
fortes indícios de estatais não dependentes classificadas de forma inadequada, bem como
expôs fragilidades nos controles adotados pela Sest para aferição da dependência das
estatais federais.”
(...)
“Em sua modelagem, dado que não há separação entre despesas correntes e de capital, a
Semag assumiu, como aproximação, que as despesas correntes são as operacionais.
Portanto, se houver déficit no fluxo operacional, e não havendo outras formas de
financiamento, isso significa que há uso de recursos oriundos de aporte de capital para
financiar custeio, inclusive despesas de pessoal. Trata-se de apropriada aproximação, a que
se obrigou o analista em virtude das limitações inerentes às demonstrações financeiras
demandadas pela legislação aplicável.”
Assim, indícios de dependência econômica podem ser evidenciados ao se analisar as
demonstrações de fluxo de caixa -DFC- para o período de 2008 a 2018, conforme
metodologia utilizada no Acórdão 937/2019. O fluxo de caixa de financiamento no período
foi composto em sua maioria de repasses da União e de um empréstimo obtido junto a
FINEP com o propósito de ser investido no SGDC, conforme relatado nas Notas Explicativas
às Demonstrações Contábeis de 2015. Como as duas fontes de recurso são a União, bem
como ambos tem destinação específica, o caixa líquido das atividades de financiamentos
não utilizados em investimentos deveria estar disponível em caixa ao final do exercício,
conforme demonstrado nas tabelas. É bem verdade que o fluxo líquido usado nas atividades
de financiamento não está evidenciando os juros a serem pagos na capitalização dos
repasses da União (AFACs), diferentemente do total de AFAC constante do Balanço
Patrimonial.
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Tabela - Resumo das Demonstrações do Fluxo de Caixa da Telebras
Valores por Exercício (em milhões de R$)
Conta

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Caixa Líquido
Proveniente de Ativ.
Operacionais

-6

-1

4

-9

29

Caixa Líquido usado
nas Ativ.
Investimentos

0

0

-3

-31

-109

Caixa Líquido usado
nas Ativ.
Financiamentos

200

3

0

395

Caixa e Equivalente no
Início do Período

84

277

279

Caixa e Equivalente no
Fim do Período

277

279

Aumento Líquido de
Caixa e Equivalente
de Caixa

0

2

-134

81

239

-176

-45

-230

Total

-248

-227 -816 -658 -479 -257

-264 -2.845

21

233

433

524

686

219

451

280

635

577

449

147

252

283

199

280

635

577

449

147

252

283

199

156

2

355

-58

-128 -302

105

31

-84

-43

3.165

-121

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir das Demonstrações Contábeis de 2008 a 2018

Tabela –DFC Simplificada
Período 2008 a 2018 (em milhões de R$)
Caixa Líquido usado nas Ativ. Financiamentos (A)

3.165,00

Caixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos (B)

-2.844,86

Saldo devido das atividades de financiamento (A+B)

320,14

Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais (C)

-247,66

Caixa e Equivalente no Início do Período de 2008 (D)

83,64

Saldo real das atividades de financiamento (A+B+C+D)

156,12

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir das Demonstrações Contábeis de 2008 a 2018

No Acórdão TCU nº 15.653/2018, o Tribunal estabeleceu requisitos para a utilização de
repasses da União com despesas de capital, conforme interpretação da LRF, tais como que
a empresa seja capaz de realizar investimentos mínimos suficientes para manter a sua
capacidade instalada e que o aporte de recursos seja realizado com o objetivo de expandir
a capacidade instalada, com vistas a atender demandas por serviços materialmente
relevantes e de interesse público da União, que, sozinha, a empresa não teria capacidade
financeira para atendê-las. Nesta esteira, o TCU abordou a necessidade de se considerar a
depreciação dos ativos na análise de independência econômica das empresas. Assim,

83

conforme as tabelas “Depreciação” e “DFC Simplificada com Depreciação”, observa-se um
fluxo de caixa final negativo.
Tabela- Depreciação
Valores por Exercício (em milhões de R$)

Conta

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Depreciação +
Amortização

0,06

0,06

0,12

1

1

3

65

65

49

61

127

372

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir das Demonstrações Contábeis de 2008 a 2018

Tabela - DFC Simplificada com Depreciação
Período 2008 a 2018 (em milhões de R$)
Caixa Líquido usado nas Ativ. Financiamentos (A)

3.165,00

Caixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos (B)

-2.844,86

Saldo devido das atividades de financiamento (A+B)

320,14

Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais (C)

-247,66

Caixa e Equivalente no Início do Período de 2008 (D)

83,64

Saldo real das atividades de financiamento (A+B+C+D)

156,12

Depreciação (E)

-371,50

Fluxo de caixa final (A+B+C+D+E)

-215,38

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir das Demonstrações Contábeis de 2008 a 2018

Mesmo não tendo sido objeto das análises deste trabalho de auditoria, cabe contextualizar
que os investimentos em aumento de capacidade da rede já instalada deveriam estar sendo
realizados com recursos próprios auferidos com a comercialização desta rede quando o
aumento de banda ofertada aos clientes fosse em decorrência de fim da vida útil econômica
dos equipamentos em funcionamento com capacidade menor. Mesmo em atualizações
devido a novos projetos, haveria que se considerar se os equipamentos substituídos já não
estariam obsoletos. No caso do satélite, o qual começou a ser depreciado em 2018, é
importante começar a fazer a reserva, haja vista o investimento vultuoso necessário para a
sua substituição, bem como a dificuldade da Telebras em obter empréstimos no mercado
financeiro.
No Anexo I, a Telebras trouxe que o texto da LOA traz a alusão de que itens do custo
operacional poderiam ser quitados com recursos das ações orçamentárias específicas, quais
sejam 12OF e 146Z, por serem inerentes a natureza do negócio, tais como: (1) utilização de
fibras já instaladas pelo setor elétrico e petrolífero; (2) contratos terceirizados de operação
e gerenciamento da rede de fibras ópticas; e (3) compartilhamento de infraestrutura
(serviços, postes, dutos, torres e fibras ópticas) com outras prestadoras de serviços de
telecomunicações e concessionárias de outros serviços públicos. De uma análise estrita do
inciso III do art. 2º da LRF, o texto da LOA não se enquadra em sua totalidade com os
preceitos da LRF, sendo um tanto quanto inapropriado classificar despesas sabidamente de
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custeio como despesas de capital destinadas a aumento de participação acionária. Neste
caso, deve prevalecer a LRF por ser uma lei complementar. Ainda, os itens 1 e 3 costumam
ser efetivados por meio de acordos de permuta e não envolvendo saída de caixa
Essa situação aumenta a exposição da Telebras ao Risco Fiscal, relacionado com a
possibilidade de enquadramento da Telebras como estatal dependente, o que pode
pressionar o orçamento do ministério supervisor e comprometer o atingimento do teto
de gastos do Governo Federal.
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Item 2. Insuficiente presença da Telebras em localidades mais necessitadas
Por meio do expediente MM. 110-2019/2400, a Telebras apresentou a seguinte
manifestação sobre o item em destaque:

“Em atenção ao oficio em referência segue abaixo as respostas da Diretoria
Comercial para o Relatório de Avaliação da CGU
Insuficiente presença da Telebras em localidades mais necessitadas
A CGU entende que a Telebras não tem atendido a contento sua atribuição dada
pelo inciso IV, do art. 12, do Decreto nº 9.612, de 17/12/2018, qual seja:
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"prestação de serviço de conexão à internet em banda larga para usuários finais,
apenas em localidades onde inexista oferta adequada daqueles serviços".
Esse entendimento se deve ao fato de a Telebras ter aumentado sua presença
em apenas 21 municípios no ano de 2018.
Segundo a CGU, a Telebras poderia ter se baseado no Relatório de Indicadores
de Desempenho Operacional Banda Larga Fixa (SCM) da Anatel como "uma
primeira referência para determinar regiões onde não haja uma oferta
adequada de serviços de telecomunicações".
Na nossa visão, esse entendimento da CGU encontra-se equivocado pelo
seguinte motivo: o próprio Decreto nº 9.612, de 17/12/2018, no seu parágrafo
4º, institui que:
"O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações definirá as
localidades onde inexista a oferta adequada de serviços de conexão à internet
em banda larga a que se refere o inciso IV do caput."
Assim sendo, a Telebras não tem competência para elencar esse rol de
localidades, dependendo do MCTIC para tanto.
Os 21 municípios onde a Telebras chegou no ano de 2018, deveram-se não ao
cumprimento do inciso IV, do art. 12, do Decreto nº 9.612, mas sim aos demais
incisos desse mesmo artigo. Foi para implementar a rede privativa de
comunicação da administração pública federal; ou para prestar apoio e suporte
às políticas públicas de conexão à internet em banda larga; ou então para prover
infraestrutura e de redes de suporte a serviços de telecomunicações que a
Telebras ampliou sua rede naquele ano.
Dada a limitação financeira a que a empresa tem sido submetida nos últimos
anos, a Telebras, ademais, não teria condições financeiras de atender ao inciso
IV, do art. 12, do Decreto nº 9.612, sobretudo com a irregularidade de agir sem
a prévia definição dessas localidades pelo MCTIC, em detrimento ao
cumprimento de suas demais missões imputadas pelos demais incisos do mesmo
artigo.
Em paralelo, a paralização da possibilidade de comercializar o SGDC, por ações
na Justiça Federal e pelo TCU, em mais de um ano, fizeram com que o
atendimento a mais cidades por meio do satélite da Telebras ficasse
prejudicada.
Após a conclusão do fato relatado acima, a Telebras intensificou a atuação no
programa Governo Eletrônico- Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC) do
MCTIC, o que resultou em mais de 8 (oito) mil pontos instalados nas mais
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diversas localidades, em atendimento a escolas com poucas ou nenhuma
conectividade. Portanto, com o SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e
Comunicações Estratégicas), a Telebras tem condições de atender a 100% do
território nacional, inclusive usuários finais, desde que com definição do
Ministério supervisor e disponibilidade orçamentária para tanto.
Com o SGDC e a parceria MCTIC-GESAC, em 2019, o crescimento da capilaridade
da Telebras foi exponencial, atingindo mais de 2400 municípios em todas as UFs
do território nacional.
Tal crescimento corrobora e demonstra o cumprimento da missão da Telebras e
permite afirmar que a Telebras é a única empresa capaz de atender localidades
onde inexista a oferta adequada de serviços de conexão à internet em banda
larga.
A Tabela abaixo lista a quantidade de municípios, por UF, nos quais existem
clientes Telebras atendidos pelo satélite SGDC em agosto de 2019.
Rótulos de Linha
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS

Contagem de MUNICÍPIO-UF
12
76
31
15
334
160
1
54
53
198
262
29
6
112
111
152
105
68
62
81
22
15
127
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SC
SE
SP
TO
Total Geral

88
50
122
68
2414

“
3. Fragilidades relacionadas ao Projeto Cabo Submarino
Por meio do expediente MM. 110-2019/2400, a Telebras apresentou a seguinte
manifestação sobre o item em destaque:
“Foram levantadas algumas impropriedades no Projeto Cabo Submarino pela
CGU.
A Telebras havia decidido, ao término da confecção do Plano de Negócios do
Cabo Submarino, de revisá-lo no segundo semestre do ano corrente visando
subsidiar se ela deveria optar ou não pela contratação de 800 Gbps adicionais.
Isso posto, optou-se por, no lugar de endereçar as impropriedades acima
elencadas individualmente, indicar as novas evidências levantadas por ocasião
da revisão do plano de negócios supracitada.
Decidiu-se pela utilização da seguinte sistemática para o processo:
• Levantamento junto à GROP dos preços atuais do mercado de IP no Brasil;
• Levantamento junto à GPCI dos custos para interligar o ponto de aterramento
no Brasil com nossa rede;
• Refazer o EVTE dos 200 Gbps do contrato original com os novos preços de IP e
os custos levantados pela GPCI;
• Fazer o EVTE de 1 Tbps (200 Gbps + 800 Gbps);
• Comparar os dois EVTE para levantar o que tem maior VPL e TIR para a
Telebras decidir se fica somente com os 200 Gbps ou se exerce a opção de 1 Tbps
(+800 Gbps).
Logo no início da revisão, observou-se que o preço do IP no Brasil caiu muito
mais rapidamente do que se previa pelo plano de negócios original.
Na sequência, revisou-se a tabela Custos Detalhados do plano de negócios
original, chegando-se aos novos valores discriminados abaixo:
2021 Cabo Ellalink
Valor 1 Gbps
R$261,66
IP
R$337,09
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Total (s/ impostos)
PIS
COFINs
ICMS (30%)
IR importação
FUST
FUNTEL
Total (c/impostos)
valor p/ mega
em reais

R$598,75
R$9,88
R$45,50
R$344,49
R$149,69
R$11,48
R$5,74
R$1.154,05
R$1,15
R$4,39

Com as assunções anteriores revisitadas, é previsto um custo por Mbps em 2021
de R$ 4,39 apenas para comprar o IP trânsito na Europa e transportá-lo para o
Brasil (não foram levados em conta os custos para abordar o cabo submarino e
interliga-lo à nossa rede).
Como o preço do IP trânsito comprado no Brasil pela Telebras encontra-se, nos
dias de hoje, abaixo de R$4,0034 , a hipótese de que o negócio com a Ellalink S.A.
era economicamente vantajoso torna-se desatualizada.
Até o presente momento, a empresa Ellalink S.A. ainda não forneceu a garantia
da clausula 4.2.4 do "Contrato de Cessão de IRU de Espectro de Fibra Apagada".
Por isso, o pagamento do IRU não foi realizado.

Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em
função de sigilo, na forma da Lei 13303, art. 86, §4º.
Apesar de a opção mencionada anteriormente de não endereçar as
impropriedades elencadas pela CGU individualmente, estão listadas, abaixo,
duas que merecem comentários:
• Foi listado pela CGU que "conforme item 'h' do Memorando 67-2019, foi
relatado que os US$ 2,448 milhões já incluem a iluminação da fibra,
transparecendo que a iluminação está custando US$ 948,00 mil dólares, ficando
acima dos valores orçados para o serviço." A Telebras gostaria de retificar que
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Contrato com a Telefônica lnternational Wholesale Services Brasil, onde a Telebras compra 20 Gbps ao
preço de R$ 3,93 o Mbps
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não houve contratação da iluminação por US$ 948,00 mil dólares. Esse valor foi
a reserva prevista para a contratação da iluminação. Conforme previamente
exposto, o valor recebido das propostas (PADTEC e Subsea Network) para
iluminar 200 Gbp, foi de US$ 537,00 mil dólares. Esse valor é inferior ao valor
reservado para a iluminação no plano de negócios em mais de US$400,00 mil
dólares, mostrando a retidão do planejamento feito naquele momento.
• Também foi listado pela CGU que " De forma simplificada, pode-se dizer que o
recebimento do montante de USD 2.495.468,43 representa um ganho de capital
de USD 428.945,75 ou, em termos percentuais, de 20,76% para o período,
quando considerado o total de aportes atualizado até a mesma data, sendo que
não foram considerados os ganhos ou perdas com: tarifas, IOF, gastos de
implantação e pré-operacionais, entre outros". Nos valores reportados pela
Telebras foram incluídos todos os gastos pré-operacionais, dado que a empresa
Ellalink S.A. estava em fase pré-operacional. Não obstante, ressalta-se que o
ganho de capital reportado (maior que US$ 420,00 mil dólares) é mais do que
suficiente para cobrir os pequenos gastos não contabilizados, tais como os
listados pela CGU (IOF, tarifas, etc), e ainda inferir uma margem de contribuição
significativa à Telebras.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Tendo em vista os estudos realizados, onde se demonstrou a ausência de vantajosidade
econômica para a contratação dos 200 Gbps, bem como se identificou a possibilidade de
quebra contratual devido ao inadimplemento contratual pela Ellalink S.A., é importante que
o assunto seja tratado com o Conselho de Administração, conforme proposto pela Diretoria
Comercial, para deliberação sobre a conveniência e oportunidade de manter a contratação.
Os resultados, juntamente com o processo de análise, devem ser apresentados a
Controladoria-Geral da União.
Item 4. Violação de legalidade em processo de pagamento envolvendo o fornecedor
Agência Terruá Ltda no total de R$ 3.086.373,80 com potencial sobrepreço
Por meio do expediente "Relatório de resposta à CGU", a Telebras apresentou a seguinte
manifestação sobre o item em destaque:
“O relatório Preliminar, em seu item 4, trata da "violação de legalidade em
processo de pagamento envolvendo o fornecedor Agência Terruá Ltda no total
de R$ 3.086.373,80 com potencial sobrepreço". Já no subitem I, aponta as
"falhas do processo 261/2016 quanto à contratação do evento roadshow sgdc,
conforme o relatório 12/2017/aud."
Conforme explicitado no Relatório n° 12/2017/AUD, a contratação dos serviços
objeto do Processo n° 261/2017 teve um andamento excepcionalmente célere.
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Com isso, diversas formalidades comumente observadas nos contratos
administrativos foram suprimidas. Entre elas, é possível citar a ratificação da
contratação, que ocorreu de maneira tácita.
Na Nota Técnica n° 014/0217/3810 (fls. 05-06 do Processo n° 261 / 2017) existe
a justificativa de que a situação emergencial que gerou a contratação com
dispensa de licitação deu-se em virtude da baixa demonstração de
engajamento, por parte das empresas, ao Chamamento Público anteriormente
realizado, situação que atribuiu um grande risco de fracasso à cessão de
capacidade do satélite da Telebras - SGDC em banda Ka, diante da possibilidade
de ausência de concorrentes.
Cabe rememorar que a contratação do denominado Roadshow foi aprovada
pelo Conselho de Administração em 20/07/2017, em sua 42ª Reunião Ordinária,
e o contrato foi assinado em 26/07/2017. Desse modo, dada a exiguidade do
tempo, com a publicação do extrato do contrato, ocorrida em 03/08/2017,
ocorreu sua ratificação tácita aludida.
No que se refere ao planejamento para a contratação do serviço em apreço, na
Nota Técnica no 014/2017/3810 e no Termo de Referência n° 009/2017/4800 é
possível encontrar a fundamentação e justificativas técnicas utilizadas pela
autoridade competente para a contratação com dispensa de licitação.
Tal pleito somente chegou à Gerência de Compras e Contratos - GCC em
26/07/2017, não cabendo àquela Gerência analisar seu mérito, posto que o
processo contemplava o competente Parecer Jurídico de n° INT-015/2017/1200TB, competindo tão somente sanear as impropriedades apontadas e dar
seguimento ao processo.
As propostas de preços foram levantadas pela área demandante, que possuía
total conhecimento dos serviços a serem prestados, o que levou a GCC, pelo
curto período no qual teve contato com o processo, presumir a razoabilidade
dos valores da contratação.
A nomeação dos fiscais para acompanhar o contrato foi aprovada em
02/08/2017. Tal fato não trouxe prejuízo à atividade da fiscalização, uma vez
que os encarregados de tal atividade puderam proceder à análise dos serviços e
compras realizados no cumprimento do contrato, já que esse ainda se
encontrava em execução.
Importante ressaltar, ainda, que a urgência atribuída pelos então
administradores da Telebras dificultou que os prazos normalmente aplicados
aos processos administrativos fossem plenamente empregados. Porém, a
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nomeação tardia dos fiscais não comprometeu o exercício normal de suas
atividades.
Nesses termos, a contratação da empresa Agência Terruá Ltda, para prestação
de serviços de organização, planejamento e execução de eventos nacionais e
internacionais, para apresentação da cessão de capacidade do satélite da
Telebras - SGDC em banda Ka, teve sua urgência atribuída pelos então
administradores da Empresa, em 20/07/2017, tendo a Gerência de Compras e
Contratos um tempo extremamente exíguo para promover a análise da
contratação.
Conforme Despacho Saneador s/n 2017/2600, de fls. 106 do Processo n°
261/2017, coube a essa Gerência verificar o cumprimento das recomendações
presentes no Parecer n° INT 0157/2017/1200-TB. Oportuno esclarecer que a
atividade da Gerência de Compras e Contratos nesta contratação foi
extremamente técnica, diante do diminuto prazo que foi disponibilizado para
sua atuação.
Quanto ao tópico II do item 4 do Relatório Preliminar, qual seja, "(II) ausência
de processo licitatório e de contrato para o pagamento de r$ 1.342.227,65
para o evento "exposição e atendimento aos prefeitos na assinatura do termo
de adesão ao programa internet para todos e liberação do auxílio financeiro
aos municípios", ainda na segunda quinzena do mês de agosto, será instaurado
processo a apuração, com vistas a identificar quem deu causa à falha
administrativa, qual seja, a não existência de um planejamento das atividades
de marketing, o que ocasionou a contratação em emergência.
Para evitar que novas falhas de mesma natureza venham a ocorrer, foi
aprovado, em junho de 2018, o Regulamento de Licitações da Telebras, que
estabelece todas as fases preambulares indispensáveis ao adequado
planejamento para o processo licitatório que será levado a termo. Tal
regulamento, em seus Capítulos I - DO PLANEJAMENTO ANUAL DAS
CONTRATAÇÕES e II - DA FASE PREPARATÓRIA DO PROCESSO DAS
CONTRATAÇÕES, descreve um rol de documentos e procedimentos que balizam
a estruturação e o planejamento do processo licitatório, em sua fase interna,
transmudando o contexto de outrora que deu causa às impropriedades ora
vergastadas.
Para tomar cristalina tais assertivas, passo a transcrever trechos do citado
Regulamento: “
(...)
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“Como rotina complementar, os processos de dispensa de licitação, sempre que
possível, passaram a ser realizados mediante cotação eletrônica, sendo
suprimido qualquer contato do setor de licitações com os fornecedores, nessa
fase de levantamento da proposta que atende aos anseios da Administração. A
tabela abaixo resume os resultados alcançados com essa iniciativa:
ECONOMICIDADE NAS DISPENSAS/ COTAÇÕES ELETRÔNICAS- ANO 2019
Economia (%)
Nº Dispensa Valor Estimado R$ Valor Homologado R$ Estimado x Homologado
01/2019
R$14.815,08
R$3.830,00
-74,15%
03/2019
R$33.747,86
R$20.709,71
-38,63%
04/2019
R$5.237,33
R$4.890,00
-6,63%
05/2019
R$5.411,12
R$2.035,94
-62,37
06/2019
R$6.468,39
R$2.226,91
-65,57%
07/2019
R$1.500,00
R$1.500,00
0,00%
08/2019
R$9.966,00
R$9.354,00
-6,14%
09/2019
R$5.125,00
R$4.750,00
-7,32%
10/2019
R$4.943,00
R$2.734,00
-44,69%
11/2019
R$22.864,00
R$12.302,00
-46,19%
13/2019
R$7.900,00
R$7.000,00
-11,39%
14/2019
R$6.949,98
R$5.988,99
-13,83%
17/2019
R$1.012,00
R$684,00
-32,41%

No que diz respeito ao registro da despesa na contabilidade da Empresa, por
força da descrição dos serviços constantes da Nota Fiscal n° 000.00.267 (Anexo
I), foi contabilizado na Conta Contábil 3312420112 - ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS
E EVENTOS, conforme extrato do pedido e do Razão da Conta (Anexo II)
A Telebras tem por rotina de trabalho a escrituração de eventos de patrocínio
em sua conta contábil específica (Conta n° 3337960104), conforme pode ser
verificado no Razão da Conta Abaixo:

94

“
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A manifestação da GCC demonstra que a causa da impropriedade é dos demandantes das
contratações, sendo a GCC apenas executora. Desta forma, urge a apuração dos
responsáveis, conforme atuação em andamento na Telebras.
O Regulamento de Licitações da Telebras traz elementos para que haja um melhor
planejamento, mas é importante que, no caso de atividades de patrocínios, haja a
observação dos casos autorizados na Lei 13.303/16, bem como a correta classificação
contábil, sendo imprescindível que o empregado emitente do pedido de compra e o
empregado do setor contábil estejam alinhados quanto ao objeto contratado e o seu
contexto. É importante que haja, mesmo que seja mais de uma, contas exclusivas para
contabilidade dos patrocínios e publicidade, de maneira a aferir os limites do art. 93.

Item 5. Impropriedades nas contratações da FGV para prestação de serviços de
engenharia consultiva
Por meio do expediente "Relatório de resposta à CGU", a Telebras apresentou a seguinte
manifestação sobre o item em destaque:
95

“O item 5 do Relatório Preliminar trata da pretensa "impropriedades na da FGV
para prestação de serviços de engenharia consultiva"
A) DISPENSA DE LICITAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE POR NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO SEM ATESTADOS DE CAPACIDADE QUE COMPROVEM A
NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO.
O objeto do processo em tela foi "contratação de instituição especializada para
auxiliar a Telebras na verificação do planejamento e monitoramento da
implantação do plano de negócio do Satélite Brasileiro Geoestacionário de
Defesa e Comunicações Estratégicas -SGDC".
O contrato foi realizado mediante inexigibilidade de licitação prevista no inciso
11 do art. 25, c/c o art. 13 da Lei 8.666/93. Do diploma legal, extraem-se os
seguintes requisitos: l- tratar-se de serviço técnico enumerado no art. 13 da Lei
8.666/93; 2 - o serviço ser de natureza singular; e 3 - a notória especialização do
profissional/empresa.
Os pré-requisitos em tela foram estabelecidos na Súmula 252 do Tribunal de
Contas da União, nos seguintes termos: "A inviabilidade de competição para a
contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso 11 do art. 25 da Lei n° 8.
666/93, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico
especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular
do serviço e notória especialização do contratado. "
Na interpretação da Administração da época, a hipótese prevista no inciso III do
art. 13 da Lei de Licitações abraça o objeto do contrato e obrigações da
contratada, senão vejamos:
"Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais
especializados os trabalhos relativos a:
IIIIII-

estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
pareceres, perícias e avaliações em geral;
assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou
tributárias (Redação dada pela Lei no 8. 883, de 1994) "

No que diz respeito à singularidade do objeto, trata-se de serviço técnicoespecializado de grande complexidade, que não se encontra disponível "nas
prateleiras do mercado", sendo necessário o seu desenvolvimento intelectual de
acordo com as necessidades da empresa.
O que justificou a não realização da licitação, nessa hipótese, foi a natureza e as
peculiaridades do serviço, em comunhão com a capacidade técnica do prestador
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do serviço a ser selecionado. O entendimento da Administração, à época,
encontra amparo nos ensinamentos do professor Lucas Rocha Furtado:
"Assim, é de se concluir que nessa hipótese de contratação inexigível, relativa à
contratação de serviços técnico-profissionais especializados prestados por
profissionais ou empresas de notória especialização, não necessariamente
deverá existir apenas uma empresa ou profissional em condições de prestar o
serviço. O que justifica, nessa hipótese, a não realização da licitação é a natureza
do serviço, a capacidade técnica do prestador do serviço a ser selecionado, e as
peculiaridades do serviço que está a exigir a contratação de referida empresa
ou profissional. Não é a singularidade - leia-se, a existência de um único
interessado - do prestador do serviço que justifica a não realização de licitação.
A singularidade a que se refere o dispositivo legal está relacionada às
peculiaridades do serviço a ser executado, e não ao número de empresas em
condições de prestar o serviço."
No que tange à notória especialização, a Fundação Getúlio Vargas foi criada em
1944, com a missão de promover o desenvolvimento social e econômico do país.
Sua trajetória, da formação acadêmica à pesquisa, da assessoria técnica e
administrativa à criação de produtos e serviços, que orientam a tomada de
decisão de entidades públicas e privadas, forjou sua importância no cenário
nacional. Não é demais lembrar que, desde 1947, a Fundação foi responsável
pela elaboração dos principais indicadores econômicos do país. A competência,
confiabilidade, postura ética e espírito de vanguarda que sempre
caracterizaram a FGV fazem com que a Fundação seja hoje referência nas áreas
de Administração (Pública e de Empresas), Economia, Documentação, Pesquisa
Histórica e Direito.
Em que pese ser uma única e indivisível Instituição, a Fundação Getúlio Vargas
é composta por várias unidades, cada qual portadora da expertise no ramo de
conhecimento ao qual se destina. Algumas delas são a GVconsult, a FGV
Consulting (hoje em dia denominada FGV Projetos), a Escola de Administração
de Empresas de São Paulo - EAESP e a Escola Brasileira de Administração Pública
e de Empresas EBAPE, todas elas com notoriedade em suas áreas de atuação.
A FGV Projetos é a unidade de assessoria técnica da Fundação Getulio Vargas,
responsável pela aplicação do conhecimento acadêmico gerado e acumulado
em suas escolas e institutos. Auxilia organizações públicas, empresariais e do
terceiro setor, no Brasil e no exterior, desenvolvendo projetos nas áreas de
economia e finanças, gestão e administração, e políticas públicas. Os recursos
gerados são aplicados nas atividades de ensino e pesquisa da própria instituição,
contribuindo para a formação dos quadros técnicos e acadêmicos do Brasil. Para
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isso, conta com uma equipe técnica inteiramente formada por doutores, mestres
e especialistas.
Há mais de 30 anos, a FGV Projetos reúne capacidade técnica, metodologias
inovadoras e uma equipe de profissionais qualificados, com experiência
comprovada para promover práticas gerenciais eficientes. A unidade também
busca soluções para assuntos estratégicos voltados para o desenvolvimento
nacional, sempre observando as questões sociais e compartilhando
conhecimento atrelado ao crescimento econômico e à sustentabilidade.
A missão da FGV Projetos é contribuir para a excelência das organizações
públicas e privadas, bem como para o desenvolvimento do país - através da
disseminação do conhecimento acumulado pelas unidades acadêmicas da
própria Fundação Getúlio Vargas - mediante a prestação de serviços de
consultoria, realizados por profissionais altamente qualificados, que utilizam as
melhores práticas para cada projeto, harmonizando de forma diferenciada.
Portanto, tomou-se evidente a notória especialização da FGV para o objeto
contratado, preenchendo a exaustão os requisitos previstos no artigo 25, inciso
II da Lei de Licitações.
Acrescente-se que a FGV já havia sido contratada para prestar consultoria na
elaboração do plano de negócios do SGDC em ocasião anterior, de tal sorte que
este conhecimento prévio foi vislumbrado como um facilitador na prestação
pretendida. A decisão de contratar empresa com ampla experiência e
conhecimento das especificidades da Telebras aumentou a eficiência e eficácia
dos trabalhos de planejamento e monitoramento da implantação do referido
plano de negócios.
O que se buscava à época era o notório saber da empresa FGV sobre a
metodologia e experiência no desenvolvimento de modelos financeiros e
operacionais. Não se verificou a necessidade de se contratar empresa
especializada no mercado de satélites, uma vez que o objeto da contratação era
o planejamento e monitoramento da implantação do referido plano de
negócios. Novamente, a metodologia é o mais importante.
Por fim, julgou-se a melhor opção, à época, a contratação da FGV, uma vez que
possuía notório saber na execução e acompanhamento de projetos e planos de
negócios e, principalmente, porque possuía profissionais em seu quadro que
participaram da elaboração do plano de negócios do SGDC, que tinham amplo
conhecimento do tema e das especificidades da Telebras. Essa contratação
trouxe maior eficiência e eficácia no processo de decisão da Telebras, bem como
na evolução e execução do Plano de Negócios do SGDC, resultando em extrema
vantajosidade para a Telebras.
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Convém registrar, por oportuno, que o processo ora em comento foi submetido
à apreciação da Assessoria Jurídica da Telebras, sendo objeto do Parecer nº INT0047/2017/1200, que consta nos autos às folhas 114 a 124. As incongruências
apontadas foram contornadas e levadas a termo no Despacho Saneador n°
002/201711200-TB, constante dos autos às folhas 127 e 128.
B) AUSÊNCIA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PASSAGEM AÉREA E CUSTO DO
TRANSPORTE LOCAL.
De fato a Administração não realizou, à época, uma cotação específica para o
item passagens aérea, que fazia parte da composição de custos da empresa
contratada. Entretanto, justificou seus valores conforme Nota Técnica constante
dos autos do Processo 98/2018 (fls. 88 a 90).
De outra parte, não é razoável a simples comparação daqueles valores médios
aos que são praticados atualmente no mercado, tendo em vista que os preços
de passagens aéreas são flutuantes e totalmente dinâmicos, podendo chegar a
valores muito elevados, a depender do intervalo de tempo entre a aquisição e o
dia do voo, ou mesmo do período do mês ou do ano em que for realizada a
viagem (alta e baixa estação).
Na busca de padrões mais razoáveis de comparação, foi solicitado junto à área
de logística, mais especificamente a unidade de emissão de bilhetes de
passagens aéreas para empregados, uma relação de bilhetes emitidos no
período de vigência contratual, conforme tabela baixo, e encontrou-se uma
média de valor de R$ 1.220,69 ida e volta, superior ao cotado pela empresa à
época.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
De fato, o atesto da experiência no mercado de telecomunicações e satélite era primordial
na celebração do Contrato Telebras nº 161/2016 que teve como objeto a elaboração do
plano de negócios do SGDC, mas este não foi objeto desta auditoria, restando a sua
referência apenas como atestado de capacidade da FGV no processo de acompanhamento
da execução do plano de negócios, Processo 23/2017.
Por outro lado, a escolha da mesma empresa que elaborou o planejamento para
acompanhar a sua execução, não soa imparcial. A escolha de outra consultoria agregaria
mais valor e novas ideias, bem como permitiria uma melhor avaliação do plano de negócios
a ser executado.
Quanto ao valor das passagens aéreas, não fica evidenciado a antecedência de emissão dos
bilhetes nem as necessidades da Telebras que motivaram a adquirir as passagens nestes
valores. O cenário desenhado para o trabalho de consultoria deve seguir um certo
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planejamento que permite a compra das passagens com antecedência. Podemos destacar
que a própria Telebras comprou bilhetes a R$ 234,90.
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II - Informações complementares - Regulamento de
Gestão de Qualidade (RGQ-SCM)

Fonte: Site da Anatel, http://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/controle-banda-larga

Regulamento de Gestão da Qualidade
(Resolução nº 574/2011)
GRUPO DO
INDICADOR

REAÇÃO DO
USUÁRIO

MNEMÔNICO

INDICADOR

DESCRIÇÃO

META EM
VIGOR

APLICABILIDADE
DA META

SCM1

Taxa de Reclamações

Reclamações recebidas na
prestadora pelo total de acessos em
serviço

≤ 2%

Unidade
Federativa

SCM2

Taxa de Reclamações na
Anatel

Reclamações recebidas na Anatel
sobre o total da prestadora

≤ 2%

Unidade
Federativa

SCM3

Taxa de Reclamações
Reabertas na Prestadora

Reclamações com reaberturas na
prestadora do total de reclamações
recebidas na prestadora

≤ 10%

Unidade
Federativa

SCM4

Garantia de Velocidade
Instantânea Contratada

Representa a velocidade aferida em
cada medição. Deve atingir no
mínimo 40% da velocidade
contratada em 95% das medições
realizadas, das 10h - 22h

≥ 95%

Unidade
Federativa

SCM5

Garantia de Velocidade
Média Contratada

Representa a média de todas as
medições realizadas na rede da
prestadora. Deve atingir no mínimo
o percentual descrito à direita da

≥ 80%

Unidade
Federativa

REDE
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velocidade contratada nas medições
realizadas, das 10h - 22h

ATENDIMENTO

Mede o tempo em que um pacote
de dados percorre a rede até seu
destino e retorna à sua origem.
Representa o percentual de
medições realizadas em que a
latência atingiu no máximo, 80
milissegundos em conexões
terrestres e 900 milissegundos em
conexões por satélite, das 10h - 22h
Mede a variação do atraso na
transmissão de pacotes sequenciais
de dados, o que impacta nas
transmissões em tempo real.
Representa o percentual de
medições realizadas em que a
variação da latência atingiu no
máximo 50 milissegundos, das 10h 22h
Mede o percentual de pacotes de
dados descartados em cada
medição. Representa o percentual
de medições realizadas em que a
perda de pacote atingiu no máximo
2%, das 10h - 22h
Mede o tempo em que a rede da
prestadora opera sem interrupção
ou degradação do serviço.
Representa o percentual de
medições realizadas em que a
disponibilidade da rede foi de no
mínimo 99%, das 10h - 22h

≥ 95%

Unidade
Federativa

≥ 95%

Unidade
Federativa

≥ 95%

Unidade
Federativa

≥ 95%

Unidade
Federativa

Chamadas atendidas pelas
telefonistas em até 20 seg

≥ 85%

Unidade
Federativa

Taxa de Instalação do
Serviço

Atendimento a solicitações de
instalação em até 10 dias úteis

≥ 95%

Unidade
Federativa

SCM12

Taxa de Solicitações de
Reparo

Solicitações de reparo recebidas na
prestadora pelo total de acessos em
serviço

≤ 5%

Unidade
Federativa

SCM13

Taxa de Tempo de
Reparo

Atendimento a solicitações de
reparo em até 24h

≥ 95%

Unidade
Federativa

SCM14

Taxa de Resposta ao
Assinante

Respostas, a solicitações de serviço
ou pedidos de informação recebidos,
em até 5 dias úteis

≥ 95%

Unidade
Federativa

SCM6

Latência Bidirecional

SCM7

Variação de Latência

SCM8

Taxa de Perda de Pacote

SCM9

Taxa de Disponibilidade

SCM10

Taxa de Atendimento
pelo Atendente em
Sistemas de
Autoatendimento

SCM11
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III - Aportes de capital efetuados pela Telebras –
2015 a 2018
LEVANTAMENTOS CGU
DATA DO
APORTE
31/07/2015
09/10/2015
15/04/2016
30/11/2016
06/06/2017
20/10/2017
28/02/2018
10/10/2018
17/04/2017
05/09/2017
22/12/2017

VALOR
VALOR APORTE
SELIC
ATUALIZADO (R$)
(R$) (A)
ACUMULADA* (B)
(C) = (A x B)
122.500,00
1,410123591
172.740,14
1.102.500,00
1,374299191
1.515.164,86
1.260.000,00
1,284952685
1.619.040,38
1.106.000,00
1,183534060
1.308.988,67
448.000,00
1,114851855
499.453,63
448.000,00
1,078392658
483.119,91
784.000,00
1,053212186
825.718,35
210.000,00
1,013381911
212.810,20
69.426,00
1,130744598
78.503,07
208.958,40
1,088916266
227.538,20
164.073,00
1,065435212
174.809,15

5.923.457,40

COTAÇÃO USD**
(D)

7.117.886,57

3,3940
3,7386
3,5276
3,3967
3,2817
3,1833
3,2449
3,7510
3,1036
3,1203
3,3209

VALOR
ATUALIZADO
(USD) (E) = (C x D)
50.896
405.276
458.964
385.371
152.194
151.767
254.467
56.734
25.294
72.922
52.639

2.066.523

Fonte: Nota Técnica nº 11, Mem. nº 023/2019/2300 e arquivo “DAF Item1.5 Pagto Cabos”
Notas:
*Fator acumulado desde a data do aporte até o dia 31/12/2018, conforme negociação.
(https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Fhtms%2Fselic%2Fselicac
umul.asp)
**Cotação do dólar americano na data do aporte.
(https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww4.bcb.gov.br%2Fpec%2Ftaxas%2Fport%
2Fptaxnpesq.asp

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS
Certificado: 201900080
Unidade Auditada: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A
Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Município (UF): Brasília (DF)
Exercício: 2018

1.
Tendo em vista o escopo de auditoria previamente acordado com o Tribunal de
Contas da União e os registros consignados nos Relatórios de Auditoria nº 201900080,
expresso a seguinte opinião sobre a gestão da empresa Telecomunicações Brasileiras
S.A. (Telebras), no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.
2.
Destaca-se, de início, que foi acordado com o Tribunal de Contas da União que o
escopo da auditoria - além da análise da conformidade das peças que compõem a
prestação de contas - seria limitado aos seguintes temas: (a) resultados relacionados à
evolução da infraestrutura (backhaul e cabo submarino) para atendimento dos objetivos
institucionais da Telebras; (b) dispensas e inexigibilidade de licitação; e (c) principais
variações positivas ou negativas nas demonstrações contábeis do último exercício.
3.
Quanto à análise dos resultados relacionados à evolução da infraestrutura
(backhaul e cabo submarino) para atendimento dos objetivos institucionais da Telebras,
constatou-se que, em 2018, houve fragilidades nas premissas utilizadas na análise
econômico-financeira da cessão de Indefeasible Rights of Use - IRU com a empresa
Ellalink. Além disso, não foi possível perceber avanços no sentido de levar internet via
fibra/cabo/rádio para localidades remotas. Foi recomendado que a empresa avaliasse a
conveniência e a oportunidade de rever a vantajosidade da IRU contratada de 200 Gbps,
bem como da contratação da capacidade adicional de 800 Gbps.
4.
No tocante à análise de dispensas e inexigibilidades de licitação, foram
detectadas inconformidades em procedimentos de contratação de empresa (Agência
Terruá Ltda) para realizar os seguintes eventos: “Roadshow SGDC” (processo nº
261/2016) e “Internet para Todos” (processos nº 68/2018 e 81/2018). No primeiro caso,
a própria auditoria interna da Telebras apontou, entre outras, falhas relacionadas ao
planejamento para contratação do serviço, ausência de planilhas de preços detalhadas
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e ausência de documento de ratificação da contratação assinado por autoridade
competente da Telebras. No segundo caso, a equipe de auditores da CGU identificou a
ausência de processo licitatório e de contrato que suportasse o pagamento da empresa
que organizou o evento, bem como potencial sobrepreço.
5.
Ainda em relação às contratações diretas, foram verificadas inconformidades nas
contratações da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para prestação de serviços de
engenharia consultiva. Nesse caso, a equipe de auditores entendeu que a Telebras
poderia ter se beneficiado do processo licitatório para selecionar empresa de
consultoria especializada no mercado de telecomunicações e satélites, bem como
poderia ter escolhido outra empresa para acompanhar a execução do plano negócios
elaborado pela própria FGV.
6.
Quanto às inconformidades relatadas nos dois parágrafos anteriores, foi
recomendado à Telebras que instaure processo de apuração de responsabilidades e, se
for o caso, eventual ressarcimento de recursos.
7.
Em relação à análise das principais variações positivas ou negativas nas
demonstrações contábeis do último exercício, foi reportado o risco de a empresa ser
declarada dependente. Verificou-se, ainda, que a estatal firmou contratos expressivos
de venda de capacidade de serviço de comunicação multimídia (SCM) com margens de
lucro insuficientes para cobrir os riscos contratuais. Foi, então, recomendado à Telebras
que, entre outras, adote as seguintes ações: (a) apresente plano de ação que contemple
medidas de melhoria da sua situação econômico-financeira; e (b) reavalie as margens
de seus contratos de venda de capacidade de SCM, bem como suas condições de
pagamento.
8.
Assim, em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado,
consubstanciados no que foi trazido nos parágrafos precedentes, e considerando
especialmente o apontamento constante no item 4 do relatório de auditoria nº
201900080, a opinião da Unidade de Auditoria Interna Governamental é pela
certificação REGULAR COM RESSALVA. Ressalta-se que, entre os responsáveis
certificados como regulares, há agentes cuja gestão não foi analisada por não estar
englobada no escopo da auditoria de contas, definido conforme art. 13, § 2º, da Decisão
Normativa TCU nº 172/2018.
9.
Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as
peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do Tribunal
de Contas da União, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata
o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao TCU, por meio do referido sistema.

Brasília/DF, 24 de setembro de 2019.

105

