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ATA DA 99ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2020

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte), 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] - Informações Contábeis
Intermediárias individuais - 2º Trimestre: Este COAUD considera relevante registrar que tomou conhecimento das
demonstrações financeiras do 2º trimestre para apreciação já em sua versão final o que impossibilitou as análises e
esclarecimentos necessários para sanear possíveis dúvidas desse Comitê. Destaca-se que uma das atribuições do
COAUD, conforme estabelece o § 3º, do art. 24, da Lei nº 13.303/2016, "§ 3º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá
se reunir quando necessário, no mínimo bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre
apreciadas antes de sua divulgação." Recomendação: O COAUD recomenda que seja inserido no
calendário/cronograma de fechamento das demonstrações contábeis trimestrais, prazo para apreciação e eventuais
sugestões de melhoria, para que o Comitê possa apreciar as informações contábeis antes de sua divulgação, bem como
promover eventuais discussões concernentes ao relatório dos Auditores Independentes. Após análise das informações
contábeis relativas ao 2º trimestre, o COAUD recomenda a divulgação em notas explicativas às demonstrações
contábeis, como evento subsequente após o encerramento do trimestre, a deliberação referente ao aumento de capital,
alterado de R$ 1.594.667.000,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e sessenta e sete mil)
para R$ 3.107.339.000,00 (três bilhões, cento e sete milhões, trezentos e trinta e nove mil). Os Membros do Comitê
observaram, ainda, a importância do acompanhamento da mudança do cenário em relação ao impacto da pandemia pela
covid-19. 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, 26 de agosto de 2020.
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