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ATA DA 118ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2021

Aos 13 (treze) dias do mês de janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), 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] Tratamento no SIAFI para os
fatos contábeis relacionados à apuração mensal dos tributos: em atendimento ao
Memorando nº TLB-MEM-2021/03354, este Comitê de Auditoria se reuniu com o Gerente
de Contabilidade substituto, o senhor Gilson Souza dos Santos, para tomar esclarecimentos
sobre o assunto. Na oportunidade, o senhor Gilson explanou que, devido ao
enquadramento da Telebras como estatal dependente e a utilização dos sistemas
estruturantes do Governo Federal,  especificamente no que tange ao Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI, a Gerência de Contabilidade passou a adotar duas
práticas contábeis sendo contabilidade pública para atender as demandas de Governo
Federal e a contabilidade privada para atender a legislação societária, bem como as
obrigações requeridas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e o mercado. Foi
elucidado também que, devido às limitações no sistema SIAFI, não é possível a Telebras
realizar a retenção dos tributos de forma tempestiva, visto que essa retenção ocorre no
momento da liquidação das operações, motivo pelo qual, a Gerência de Contabilidade
optou por realizar um mapeamento para iniciar a compensação dos tributos que são retidos
na fonte. A partir desse levantamento, foi adotada a metodologia de realizar os pagamentos
no sistema SIAFI pelo seu valor líquido, conforme preconiza a IN RFB nº 1234. Demais
trabalhos relacionados ao recolhimento de tributos continuarão sendo realizados
normalmente pelo sistema SAP. Este COAUD questionou se os créditos tributários a
prescrever em 31/12/2020 foram compensados. O senhor Gilson explanou que os tributos
relacionados ao PIS/Cofins foram compensados dentro prazo e que os demais foram
solicitados administrativamente via formulário PER/DCOMP e aguarda homologação.
[1.2] Deliberação: após explanação do senhor Gilson e com o intuito de atender ao
Memorando nº TLB-MEM-2021/03354, este Comitê de Auditoria Estatutário deliberou
que esta é uma matéria operacional, de decisão da Diretoria Executiva, mas que, devido a
sua extrema relevância, o Conselho de Administração necessita tomar conhecimento das
tratativas assumidas, com o intuito de evitar perdas de créditos tributários. Não obstante o
Comitê de Auditoria não ser especialista no SIAFI, foi considerado que a metodologia
adotada pela Gerência de Contabilidade está adequada, visto que as compensações dos
créditos tributários serão feitas dentro do prazo, evitando, assim, impactar o fluxo de caixa.
No que se refere a futuros questionamentos relacionados ao SIAFI, este Comitê de
Auditoria entende não haver impasses, contanto que todos os registros da contabilidade

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Classif. documental 000.011.200  

SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Sala 201
Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília/DF

Telefone: (61) 2027-1853

T
LB

A
T

A
20

21
00

37
3A

Assinado com senha por RAFLÉSIA TIMÓTEO SILVA GIFFONI, HELIO MARCOS MACHADO GRACIOSA,
MIGUEL DA SILVA NEUBERN JUNIOR e LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA.
Documento Nº: 183427-3485 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action



societária continuem sendo realizados normalmente via sistema SAP. No que está
relacionado ao aumento do quadro de pessoal, algo que se tornaria inviável no momento,
este Comitê entende que, com a metodologia escolhida, não há necessidade de ampliação.
[2] Nota Técnica 2707/2020/CGLOG/DAE/SFC: este Comitê de Auditoria tomou
ciência da Nota Técnica em questão, elaborada pela Controladoria Geral da União - CGU,
a qual faz análise de conformidade nos documentos enviados pela Telebras à CGU, bem
como analisa a última manifestação da Companhia em resposta à Nota Técnica
2311/2020/CGLOG/DAE/SFC, de 11/09/2020. Em relação a esta Nota Técnica, este
Comitê decidiu por convocar uma reunião com a Gerência de Auditoria Interna para tratar
sobre o assunto. 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, 19 de janeiro de 2021.
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