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ATA DA 119ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2021

Aos 20 (vinte) 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] Resultado da avaliação de
desempenho: por meio de apresentação realizada pela Coordenadora da Gerência de
Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno - GIRC, a senhora Daniella Guitton
Cotta, e com a presença da colaboradora da área, a senhora Renata Arraes Duarte, este
Comitê de Auditoria tomou conhecimento do resultado da avaliação de desempenho deste
Comitê, realizada em 27 de novembro de 2020. Na oportunidade, a senhora Daniella
explanou as bases normativas que foram utilizadas para elaboração da avaliação de
desempenho, bem como a estruturação da avaliação. A senhora Daniella também destacou
que todas as perguntas do processo avaliativo foram respondidas, que não houve abstenção
dos Membros e que o resultado foi que este Comitê de Auditoria realiza 94,32% das
atividades elencadas no Plano de Trabalho. Com o resultado, a conclusão da área
supramencionada foi que o Comitê de Auditoria atende as normas vigentes relacionadas à
auto avaliação de desempenho. Com relação aos treinamentos e capacitação, este COAUD
externou a necessidade de serem realizados cursos nas áreas de governança corporativa,
legislação e contabilidade societária, bem como sobre o Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI. Sobre esse assunto, os Membros do Comitê decidiram
pela a elaboração de um memorando, com o intuito de solicitar a área responsável
informações acerca das tratativas necessárias para obtenção de capacitação, bem como
sobre a previsão orçamentária para 2021, conforme previsto na legislação. A senhora
Daniella esclareceu que mais detalhes sobre a avaliação estarão na Nota Técnica nº TLB-
ASS-2020/24082, a qual será encaminhada ao Conselho de Administração e ao COAUD,
como prevê a Prática Interna nº 049 - Prática de Avaliação de Desempenho dos
Administradores, dos Conselheiros Fiscais e dos Membros dos Comitês. [2] Plano de
Integridade: através de apresentação realizada pela Coordenadora da Gerência de
Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno - GIRC, a senhora Daniella Guitton
Cotta, e com a presença da colaboradora da área, a senhora Renata Arraes Duarte, foi
explanado que o Plano de integridade possui 69 iniciativas, distribuídas em 5 eixos, quais
sejam: (i) Comprometimento e apoio da Alta Administração; (ii) Eixo de instâncias
responsáveis; (iii) Análise e perfil de risco; (iv) Regras e instrumentos de integridade; (v)
Comunicação, capacitação e treinamento. Das 69 iniciativas, 34 delas foram concluídas, 28
estão em fase de andamento, 6 são atividades contínuas e apenas 1 ainda não foi iniciada,
porquanto foi optado, primeiramente, pela reavaliação do RELIC- Regulamento de
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Licitações Contratos da Telebras. [2.1] Questionamentos: este Comitê de Auditoria
questionou qual o status do controle de DDR (Due Dilligence Report) para fornecedores e
parceiros. A senhora Daniella esclareceu que a minuta foi elaborada e se encontra em
processo de revisão pelo Diretor de Governança e Relações com Investidores. Outro
questionamento realizado foi sobre a existência, na Companhia, de uma política de
consequências para quem infringe regras. A senhora Daniella explanou que não possui
uma política elaborada, mas que a Telebras se baseia em legislações federais que versam
sobre o tema. Esclareceu, também, que se encontra em fase de elaboração uma diretriz que
aborda o tema "apuração disciplinar". [2.2] Recomendações: com o intento de
complementar o trabalho que já está sendo realizado, este Comitê recomendou a
elaboração de uma política de consequências, com o escopo bem definido, para não ter
dúvidas quanto ao responsável pela apuração das infrações e proteger os colaboradores que
cumprem as regras. [3] Nota Técnica 2707/2020/CGLOG/DAE/SFC: o Senhor Maury
Caetano de Oliveira, Gerente de Auditoria Interna, prestou esclarecimentos ao COAUD
acerca das dúvidas sobre o assunto. O Senhor Maury explanou que a referida Nota Técnica
está sendo tratada internamente, no âmbito da Diretoria, e que, na visão da Auditoria
Interna quando da análise os fatos, o ocorrido faz parte de riscos processuais. [4]
Memorando nº TLB-MEM-2021/03416: este Comitê de Auditoria tomou conhecimento
do Memorando nº TLB-MEM-2021/03416, no qual o Conselho Fiscal solicita, a este
Comitê, uma avaliação sobre o tratamento dos registros contábeis relativos aos recursos
públicos recebidos pela União com base no pronunciamento técnico CPC 07 - Subvenções
Governamentais e suas destinações e suas destinações. Sobre o assunto, foi decidido a
convocação de uma reunião com a Gerência de Contabilidade para subsidiar a avaliação
sobre o tema por parte deste Comitê. 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, 05 de fevereiro de 2021.
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