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Pronunciamento do
COnselho de Administração

0 Conselho de Administração da Telecomunicações Brasileiras S.A., com vistas ao controle

social e ao controle institucional previsto nos artigos 70, 71 e 74 da Constituição FederaL

apresenta os resultados do exercício financeiro de 2021, materializados nas peças que

constituem o Processo Administrativo N9 TLB~PRO-2022/00284 - Prestação de Contas dos

Administradores da Telebras - Exercícío Financeiro 2021, abaixo relacionadas:

a. Relatório Anual de Gestão 2021, elaborado no formato integrado e em estrita

conformídade com a forma e os elementos de conteúdo estabelecidos na Instrução

Normativa - IN TCU N9 84., de 22)D4/2020;

b. Rol dos Responsáveis;

c. Demonstrações Contábeis e Relatório da Administração, conforrne normas

aplicáveis à Telebras no exercício de 2021, acompanhadas das respectivas notas

e.xplicativas, bem como dos documentos e informações de ínteresse coletivo ou

gerais exigidos em normas Iegais específicas que regem sua atividade;

d. Relatório dos Auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras, com

parecer sobre as demonstrações contábeis;

. Parecer da Unidade de Auditoria lnterna acerca da aderência aos requisitos exigidos

pela IN TCU n9 84, de 22.04.2020 e pelo Decreto n9 3.491, de 06.09._2000;

m

. Levantamentus mais relevantes da Audítoria Interna em 2021; e-h

. Parecer da Asseguração Limitada emitido por Auditor lndependente, com base no

art. 29 da Resolução CVM Ng 14, de 09/12/2020.
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O Conselho de Administração declara, ainda, que o processo administrativo n9 TLB-PRO-

2022~00284 - Prestação de Contas dos Adminjstradores da Telebras - Exercício Financeiro

2021 contempla informações e análises quantitatívas e qualitativas dos resultados da

gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimoniai da Telebras no exercício de

2021.

Por fim, o Conselho de Administração determina o encaminhamento dos autos ao Tribunal

de Contas da União, na forma cla Iegislação apIicáveL

4829 Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Telebras, realizada em 31 de

maio de 2021.


