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COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018

Aos 14(quatorze) dias do mês de setembro do ano de 2018(dois mil e dezoito), às 8h, na sede

da Companhia, situada no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 4, Bloco A, salas 211 a 224, Ed.

Capital Financiam Center -- Brasília, Distrito Federal, CEP: 70610-440, reuniu-se, ordinariamente,

o Comitê de Auditoria da Telecomunicações Brasileiras S.A. -- Telebras, sendo que o Presidente

do Comitê, por motivo de forma maior, participou por áudio conferência. Convocação: na
forma do artigo 17 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria -- COAUD. [l} - MATÉRIA
PARA APRECIAÇÃO: [1.1] Alinhamento do cronograma Contabi]idade/Auditoria Externa: Foi

apresentado ao COAUD o cronograma de fechamento contábil/informações trimestrais

j3T18), recebido da Gerência Fiscal e de Controle GFC. Após análises e discussão com a GFC,

ficou acordado que em 19/10/2018 a GFC encaminhará ao COAUD as DFs acompanhadas das

Notas Explicativas e do relatório de desempenho. Ficou também acordado que o COAUD

receberá a minuta do Relatório da Auditoria Independente até o dia 29/10/2018 para análise

prévia do Comitê, que analisará e devolverá o Relatório até 31/10/2018. [2] - MATÉRIA PARA

CONHECIMENTO: [2.1] Pub]icação de fato re]evante: O COAUD tomou conhecimento da

publicação, em 12/09/2018, de fato relevante pela Telebras e, após avaliação, demandou o
encaminhamento das informações sobre transações com as partes relacionadas relativas ao

objeto da publicação, quando a transação for confirmada "no fechamento financeiro da
operação prevista para ocorrer nos próximos meses", conforme consta no 2e parágrafo do fato

relevante publicado. [2.2] ]nformações pendentes: O COAUD questionou sobre a
disponibilização dos termos de cessão assinados entre a Telebras e a Finep, que encontram-se

ainda pendentes (3ê reunião do COAUD, realizada em 7/8/2018). Foi Informado ao Comitê

que, até o momento, a Telebras ainda não recebeu os contratos assinados entre as partes.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião. Esta ata vai

assinada pelos membros do Comitê de Auditoria presentes e pelo Secretário da reunião.
Brasília, DF, 14 de setembro de 2018.
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