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FATO RELEVANTE 
IMPACTOS DA CLASSIFICAÇÃO DA TELEBRAS COMO ESTATAL DEPENDENTE 

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE INVESTIMENTO 
 

Brasília, 06 de maio de 2020 - No fato relevante de 18.12.2019 (Aprovação do Projeto de Lei do 
Orçamento anual 2020 pelo Congresso Nacional), a Telecomunicações Brasileiras S.A. (“Telebras” 
ou “Companhia”) (B3: TELB3 & TELB4) informou ao mercado que passaria à condição de empresa 
estatal dependente do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) na Lei 13.978/2020 - na 
Lei Orçamentária  Anual (LOA) 2020 -, e que estava realizando ações em  conjunto  com  o  
Ministério  da  Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e outros órgãos da União com o 
objetivo de atender às necessidades de adaptação de seus processos internos, em especial os 
contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais.  

A LOA 2020 e demais atos normativos em vigor obrigaram a Companhia, sociedade de economia 
mista de capital aberto, a utilizar simultaneamente a contabilidade privada e pública. Com a 
proximidade da divulgação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre, a Companhia 
informa ao mercado, que a inclusão da Telebras no OFSS impossibilita a utilização dos recursos 
de investimento disponíveis em caixa. 

Em dezembro de 2019, a União destinou à Companhia o montante de R$822,3 milhões, na forma 
de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), conforme a Lei Orçamentária então 
vigente. Em função da data de transferência dos recursos, a Companhia não realizou 
investimentos até 31.12.2019, ficando os recursos disponíveis em “caixa e equivalentes de caixa” 
para utilização nos períodos subsequentes.  

Com a vigência da LOA 2020, não há previsão legal ou regulamentar para realização de 
investimentos com aqueles recursos. Dessa forma, os recursos serão apresentados como 
“investimentos temporários” no ativo circulante nas demonstrações contábeis do primeiro 
trimestre de 2020, uma vez que não há expectativa de utilização dos mesmos no curto prazo, até 
que haja decisão e respaldo legal e normativo para sua destinação.  

A administração da Companhia está atuando para solucionar o impedimento da destinação dos 
recursos com a maior brevidade possível e informa que a solução depende da atuação articulada 
com diversas instâncias da União, que possibilitem a edição da legislação pertinente. 

Informações mais detalhadas estarão presentes nas Informações Trimestrais do primeiro 
trimestre de 2020 e em suas Notas Explicativas, que estarão disponíveis no site da Companhia 
(https://www.telebras.com.br/investidores/) após seu arquivamento na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). Informações adicionais poderão também podem ser obtidas junto à área de 
Relações com Investidores da Companhia, pelo telefone (61) 2027-1410 ou pelo e-mail 
investidores@telebras.com.br. 

 
RODRIGO MARTINS PRATES 

Diretor de Governança e Relações com Investidores 

T
LB

A
S

S
20

20
08

33
2

Assinado digitalmente por RODRIGO MARTINS PRATES.
Documento Nº: 58161-7568 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action


	TLB-ASS-2020/08332

