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ATA DA 92ª REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2020

Aos dois dias do mês de julho do ano de 2020, às 8h, 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] - Contingências judiciais: Este COAUD se reuniu com os
senhores Gabriel Bianchi, Gerente Jurídico da Telebras, e Rodolfo Santos com vistas a
obter uma contextualização das contingências judiciais da Companhia e suas previsões. O
Gerente Jurídico informou que o setor faz a defesa dos processos. A classificação adotada
pela Telebras está em consonância com o pronunciamento técnico CPC 25 onde o rito com
probabilidade de perda é categorizado como remoto, possível e provável, feito no sistema
PROJURID que além de atualizar as ações de acordo com os índices utilizados pelos
Tribunais de Justiças, controla os saldos relativos aos depósitos judiciais. Após esse
trabalho, os dados são encaminhados à Gerência de Contabilidade para que seja feito o
contingenciamento contábil no Balanço. Este COAUD tomou conhecimento da planilha do
passivo contingencial da Telebras onde as provisões são registradas em grupos do passivo
circulante e não circulante. O Sr. Gabriel esclareceu algumas dúvidas do Comitê sobre as
contingências classificadas como "possíveis" e "prováveis" no campo de natureza cível,
societário e tributário. Esclareceu ainda que a Contabilidade provisiona somente as ações
classificadas com probabilidade de perda provável e as demais classificações são
divulgadas nas demonstrações contábeis. O COAUD questionou sobre a previsão de
decisões para as principais ações judicializadas. Em resposta a esse questionamento, o
Gerente Jurídico disse que não há essas previsões. Quanto a ação movida a respeito dos
recebíveis junto Ministério da Ciência,  Tecnologia e Inovações - MCTI, no montante de
aproximadamente R$ 22 milhões, o sr. Gabriel Bianchi informou que o processo está
sendo acompanhado pela Gerência Jurídica para não haver sucumbência do devido valor.
O prazo relativo ao processo mencionado está com expectativa de encerramento para
setembro do ano de 2020, em razão das tratativas existentes com o Órgão. O COAUD
questionou a respeito da existência de valores a serem levantados por meio de alvará
judicial. A esse questionamento foi informado que a Controladoria Geral da União - CGU
fez uma apuração dos valores provenientes da antiga Telebras e realizou o levantamento de
parte desses recursos no Banco do Brasil, relativamente às ações já encerradas e com
saldos remanescentes, especialmente quanto aos processos de natureza trabalhista. [2] -
Nota técnica em resposta ao Memorando n° 7/2020/COAUD: O Comitê tomou ciência
da Nota Técnica Conjunta nº TLB-NTE-2020/00510, emitida pela Gerência Contábil,
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Gestão de Pessoas e Gestão de Riscos em resposta às observações feitas sobre as
demonstrações contábeis constantes no relatório de Informações Trimestrais Individuais de
31/03/2020. Nada mais havendo a tratar os membros do COAUD encerraram a reunião.
Esta ata vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria presentes e pela Secretária da
reunião.

Brasília, 30 de julho de 2020.
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