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ATA DA 107ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2020

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 08:00, por
videoconferência, reuniram-se, ordinariamente, os Membros do Comitê de Auditoria da
Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras. Convocação: na forma do artigo 17 do
Regimento Interno do Comitê de Auditoria - COAUD. [1] Acompanhamento dos
trabalhos dos Auditores Independentes: este Comitê de Auditoria reuniu-se com os
representantes da Auditoria Independente, o senhor Irineu Homan e o senhor Willian
Pilantil, para acompanhar as realizações dos trabalhos relacionados com as demonstrações
financeiras do 3º trimestre. O senhor Irineu explanou que o trabalho de fechamento do
trimestre está sendo iniciado nesta data, 19/10, e que a Gerência de Contabilidade iniciou
os repasses das documentações a serem auditadas. Com relação ao relatório com data de
fechamento em 30 de junho, foi explicitado que a quantidade de pontos a serem
observados foram reduzidos quando comparado aos relatórios anteriores, porém, foi-se
levantado ênfase no que se refere ao pagamento de fornecedores de longa data, com o
intuito de identificar se os serviços foram realmente prestados no passado e que, por uma
falha no sistema ou operacional, não foram baixados, e por este motivo, ainda se
encontram no passivo da Companhia. Outro ponto mencionado sobre o relatório de 30 de
junho foi o ativo imobilizado, para identificar se o trabalho de tombamento do imobilizado
e do inventário físico estão sendo realizados. No que concerne aos questionamentos
levantados no relatório anterior, o senhor Irineu esclareceu a previsão de uma reunião com
a Gerência de Contabilidade para discutir sobre o assunto. Este COAUD demonstrou estar
alinhado com os assuntos apresentados pela Auditoria Independente. Registra-se que este
COAUD irá acompanhar os trabalhos da Auditoria Independente, de forma a obter
percepções sobre os resultados preliminares referentes ao 3º trimestre. [2]
Recomendações: [2.1] Créditos tributários a prescrever: este COAUD considerou
relevante recomendar atenção no que se trata aos créditos tributários, devido ao montante
expressivo que se encontra a prescrever até dezembro de 2020. [2.2] Revisar as previsões
de receita: devido a um apontamento feito pela Auditoria Independente na Carta de
Controles Internos e considerando, ainda, os sinais de pandemia, este COAUD
recomendou revisar as previsões de receita e verificar a aderência das previsões aos
critérios do cenário em questão. Nada mais havendo a tratar os Membros COAUD
encerraram a reunião. Esta ata vai assinada pelos Membros do Comitê de Auditoria
presentes e pela Secretária da reunião.
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Brasília, 27 de outubro de 2020.
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