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Declaração de Integridade 
    
O Relatório Anual de Gestão 2020 da Telebras foi elaborado de acordo com os parâmetros 
estabelecidos na Instrução Normativa-TCU 84, de 22/04/2020, que estabelece normas para 
a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração 
pública federal; e atende à Decisão Normativa TCU Nº 194, de 12/04/2021, que prorrogou 
os prazos máximos estabelecidos para que as Unidades Prestadoras de Contas divulguem 
nos sítios oficiais as peças que integram as prestações de contas relativas ao exercício de 
2020, em caráter excepcional, para 30 de junho de 2021. 

Em sua confecção, foi adotado o modelo recomendado, da Estrutura Internacional para 
Relato Integrado, desenvolvido pelo Conselho Internacional para Relato Integrado (IIRC, 
sigla em inglês) e demais requisitos ditados pelos órgãos de controle. 

Foi preparado e apresentado sob a coordenação da Gerência de Gestão Empresarial, da 
Diretoria de Governança e Relações com Investidores, da Telebras, que assegura a 
integridade das informações nele contidas. O texto foi revisado pelas áreas competentes e 
validado em todas as instâncias de governança, incluindo o Comitê de Auditoria Estatutário 
- COAUD, sendo reconhecida a aplicação do pensamento coletivo em sua preparação e 
apresentação. 

Em nossa opinião, a adoção da estrutura do Relatório no formato integrado é consistente 
com o modelo de gestão que vem sendo implementado na empresa desde o início de 
2019, evidenciando os fatores que afetam o alcance dos resultados da organização e, ao 
mesmo tempo, reforçando a visão integrada e a sinergia entre seus diversos componentes 
e funções da Empresa.  
 
 

Luisa Amélia Tavares de Souza 
Gerente de Gestão Empresarial 

 
José Maria Junqueira Sampaio Meirelles 

Diretor de Governança e Relações com Investidores 

T
LB

A
S

S
20

21
32

80
9A

Assinado digitalmente por JOSE MARIA JUNQUEIRA SAMPAIO MEIRELLES.
Assinado com senha por LUISA AMÉLIA TAVARES DE SOUZA.
Documento Nº: 243365-7568 - consulta à autenticidade em
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