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1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 de março de 2017, às 18hs, realizada na sede 

da Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”), na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 

1376, Bairro Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a 

presença de todos os membros do Conselho de Administração, os quais subscrevem 

esta ata, conforme disposto no artigo 19, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia. 

 

3. MESA: Eduardo Navarro de Carvalho - Presidente da Reunião e Breno Rodrigo 

Pacheco de Oliveira - Secretário da Reunião. 

 

4. ENTREGA DE AÇÕES MANTIDAS EM TESOURARIA VISANDO AO 

CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS: O Conselho de Administração da 

Companhia aprovou, por unanimidade, a entrega de até 1.000.000 (um milhão) de ações 

preferenciais de emissão da Companhia que se encontrem futuramente em tesouraria, 

a serem adquiridas pela Companhia no âmbito do Programa de Recompra de Ações em 

vigor, para o cumprimento de decisões judiciais já proferidas ou que venham a ser 

proferidas – em processos judiciais relacionados aos chamados planos de expansão da 

telefonia. 

 

A deliberação ora aprovada será realizada em conformidade com os termos e condições 

mencionados no Anexo I da presenta ata. 
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5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e 

lavrada a presente ata pelo Secretário do Conselho, a qual foi aprovada e assinada 

pelos Conselheiros presentes, passando a constar do livro próprio. (aa) Eduardo 

Navarro de Carvalho - Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros: Ángel 

Vilá Boix; Antonio Carlos Valente da Silva; Antonio Gonçalves de Oliveira; Francisco 

Javier de Paz Mancho; José María Del Rey Osorio; Luis Francisco Javier Bastida 

Ibargüen; Luiz Fernando Furlan; Narcís Serra Serra; Ramiro Sánchez de Lerín Garcia-

Ovies; Roberto Oliveira de Lima e Sonia Julia Sulzbeck Villalobos. Secretário da 

Reunião: Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira. 

 

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata da 315ª reunião do Conselho de 

Administração da Companhia, realizada em 02 de março de 2017, lavrada em livro 

próprio. 

 

 

 
 

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 
Secretário do Conselho de Administração 
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Anexo I 

 

Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada 

Negociação de Ações de Própria Emissão 

1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados 

da operação:  

Entrega de um número limitado de ações preferenciais de emissão da Companhia, que 

sejam futuramente recompradas pela Companhia no âmbito do Programa de Recompra 

de Ações em vigor, para o cumprimento de decisões judiciais já proferidas ou que 

venham a ser proferidas no âmbito de ações judiciais relacionadas aos chamados 

planos de expansão da telefonia. 

2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em 

tesouraria:  

A quantidade de ações de emissão da Companhia (i) em circulação é de 31.609.446 

ações ordinárias e de 415.111.003 ações preferenciais, desconsiderando as ações 

detidas por acionistas controladores, por pessoas a ele vinculadas, e por 

administradores, conforme regulamentação aplicável; e (ii) mantidas em tesouraria é de 

2.290.164 ações ordinárias e 339 ações preferenciais. 

3. Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas:  

Poderão ser entregues até 1.000.000 de ações preferenciais que se encontrem 

futuramente em tesouraria. O número máximo de ações preferenciais a serem 

entregues nesse contexto corresponde a, aproximadamente, 0,059% do capital social 

da Companhia, e a 0,089% das ações preferenciais de emissão da Companhia.   

4. Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a 

companhia vier a utilizar, se houver:  

Não aplicável.  
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5. Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes 

entre a companhia e a contraparte das operações:  

Não aplicável.  

6. Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores 

mobiliários, informar: a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão 

adquiridas (alienadas); e b. se for o caso, as razões que justificam a realização da 

operação a preços mais de 10% (dez por cento) superiores, no caso de aquisição, 

ou mais de 10% (dez por cento) inferiores, no caso de alienação, à média da 

cotação, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) pregões anteriores:  

As ações preferencias de emissão da Companhia serão entregues pelo preço de 

mercado vigente à época da entrega, nos termos da regulamentação aplicável.  

7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do 

controle acionário ou da estrutura administrativa da sociedade:  

Não aplicável.  

8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte 

relacionada à companhia, tal como definida pelas regras contábeis que tratam 

desse assunto, fornecer ainda as informações exigidas pelo art. 8º da Instrução 

CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009:  

As ações preferencias serão entregues aos beneficiários de decisões judiciais já 

proferidas ou que venham a ser proferidas no âmbito de ações judiciais relacionadas 

aos chamados planos de expansão da telefonia, cujas habilitações individuais tenham 

sido julgadas procedentes no curso das respectivas ações de execução.  

9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso:  

Não aplicável, considerando que a entrega de ações preferencias será realizada no 

âmbito de ações judiciais. 
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10. Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas:  

Considerando que as ações preferencias serão entregues aos beneficiários de decisões 

judiciais, as entregas podem ser realizadas no decorrer dos julgamentos no âmbito de 

cada ação. 

11. Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver:  

A operação será realizada por intermédio da Bradesco Corretora S.A. CTVM, com sede 

na Avenida Paulista, 1.450 / 7º andar – São Paulo/SP. 

12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art. 7º, § 

1º, da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015: 

Não aplicável. 

13. Especificar as razões pelas quais os membros do conselho de administração 

se sentem confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o 

cumprimento das obrigações assumidas com credores nem o pagamento de 

dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos:  

Não aplicável.  

 

* * * * * 


