
RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD - 2021 nº
TLB-REL-2022/00147

Objeto: Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário da Telecomunicações Brasileiras S.A -
Telebras

Referência(s): Lei nº 13.303/2016;
Decreto nº 8.945/2016;
Resolução CGPAR 26/2018;
Estatuto Social da Companhia;
Regimento Interno do COAUD.

 

I - INTRODUÇÃO

Em observação ao inciso VII do artigo 38 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e ao inciso
VIII do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, o Comitê de Auditoria Estatutário da Telebras
(COAUD) apresenta seu Relatório Anual, contendo as informações sobre as atividades, os resultados,
as conclusões e as recomendações do Comitê, registrando, quando cabível, as divergências
significativas entre administração, auditoria independente e o Comitê de Auditoria Estatutário em
relação às demonstrações financeiras.

O Comitê de Auditoria, órgão estatutário da Telebras, foi instituído pela 435ª Reunião Ordinária do
Conselho de Administração, realizada em 28/06/2018, em observância ao artigo 72 do Estatuto Social
da Companhia e artigo 24 da Lei 13.303/2016. O Conselho de Administração, na 434ª Reunião
Ordinária, realizada em 24/05/2018, aprovou seu primeiro Regimento Interno do Comitê, que tem por
finalidade assessorá-lo, no que concerne ao exercício das suas funções de auditoria e de fiscalização e
manifestar-se sobre: i- a qualidade das demonstrações contábeis; ii- a efetividade do sistema de
controles internos; e iii- a efetividade das auditorias interna e independente. O Regimento Interno foi
revisado em 30/06/2021, e aprovado na 469ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, em
27/04/2021 em consonância com o Estatuto Social da Companhia.

II - FINALIDADE DO COMITÊ DE AUDITORIA

Assessorar o Conselho de Administração relativamente ao exercício das suas funções de auditoria e de
fiscalização e, dentre outras atribuições previstas em seu Regimento Interno, avaliar e manifestar-se
sobre: (i) - a qualidade das demonstrações contábeis; (ii) - a efetividade do sistema de controles
internos; e (iii) - a efetividade das auditorias interna e independente. As avaliações do Comitê baseiam-
se nas informações recebidas da Administração, dos auditores externos, da auditoria interna, dos
responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas próprias análises
decorrentes de observação direta.

 III - COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

O Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), no período de junho/2018 a dezembro/2020, estava
composto pelos seguintes membros: Miguel da Silva Neubern Júnior, André Luis Amaral Oliveira e
Lourivana Rodrigues de Lima, sendo o primeiro eleito Presidente do Comitê em sua 1ª Reunião
Ordinária, realizada em 17/07/2018, nos termos do Art. 17, do Regimento Interno do COAUD.

Em consonância com o artigo 25 da Lei 13303/2016, todos os membros do Comitê de Auditoria
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Estatutário da Telebras são independentes.

Em dezembro/2020, atendendo a recomendações da SEST - Secretaria de Coordenação de Governança
das Empresas Estatais, a Telebrás remodelou o Comitê de Auditoria, incluindo como membro o senhor
Hélio Marcos Machado Graciosa, Conselheiro Independente de Administração, reconduziu os mandatos
dos membros Miguel da Silva Neubern Júnior e Lourivana Rodrigues de Lima e destituiu o senhor
André Luís Amaral Oliveira. Por disposição do Estatuto da Companhia o senhor Hélio Marcos
Machado Graciosa assumiu a Presidência do Comitê como Presidente.

IV - ATIVIDADES EXERCIDAS NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES

Durante o ano de 2021, o Comitê reuniu-se em 64 (sessenta e quatro) ocasiões.

Em função da pandemia causada pelo novo Coronavirus, a partir de março/2020 todas as reuniões
ocorreram por videoconferência.

O Comitê manteve contato permanente com os gestores das áreas de controle da Empresa, visando
acompanhar os trabalhos desenvolvidos e obter subsídios para fundamentar as suas avaliações. Foram
discutidos temas relacionados à elaboração das demonstrações financeiras e de controles internos, com
os gerentes das áreas de Contabilidade, Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Controles Internos,
Ouvidoria, dentre outras, em suas respectivas áreas de atuação.

As atas das reuniões foram encaminhadas aos membros do Conselho de Administração e Conselho
Fiscal, por meio da Secretaria dos Conselhos e Comitês, para os devidos trâmites internos regimentais.

Destacam-se, ainda, dentre as atividades desenvolvidas pelo Comitê: as sugestões e recomendações
apresentadas para o aperfeiçoamento de processos; acompanhamento do atendimento às suas
recomendações e àquelas realizadas pelas auditorias interna e independente, apontadas no curso dos
trabalhos; acompanhamento das atividades das áreas corporativas, inclusive jurídica, principalmente em
relação aos processos ativos e passivos e o seu reconhecimento ou não, na contabilidade; validação dos
relatórios periódicos gerenciais diversos, conforme extratos constantes das atas de reuniões, a seguir.

Principais Recomendações:

1.   ROCOAUD nº 118, de 13/01/2021, em se tratando do SIAFI, o Comitê de Auditoria considerou 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 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.    ROCOAUD nº 119, de 20/01/2021, sobre a 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.

3.   ROCOAUD nº 119, de 20/01/2021, A partir da informação dada pela Coordenadora da Gerência de
Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno - GIRC, a senhora Daniella Guitton Cotta, sobre
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o Plano de Integridade, 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.

4.   ROCOAUD nº 120, de 27/01/2021, Diante da complexidade do tema sobre "Tratamento dos
registros contábeis dos recursos públicos (subvenções) e suas destinações", que foi iniciado em 2019,
quando o Ministério da Economia, inseriu, no PLOA, a Telebras no Orçamento Fiscal, informado pelo
Gerente de Contabilidade a época, este Comitê de Auditoria decidiu por convocar uma reunião com a
Auditoria Externa para versar sobre o tema e, também, solicitou o envio, via correio eletrônico, de todo
o estudo realizado até o momento, para melhor subsidiar o posicionamento deste Comitê sobre o
assunto em questão.

5.   ROCOAUD nº 124, de 17/02/2021, A partir da Análise da minuta das Demonstrações Financeiras
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, esse COAUD recomendou que a
administração da Companhia avalie a opção de acrescentar informações na nota explicativa sobre
"Continuidade operacional da Companhia" no item 1 - "Contexto operacional e Informações gerais".

6.   ROCOAUD nº 124, de 17/02/2021, Ainda, este COAUD recomendou, no "Contexto operacional e
Informações gerais", como a Companhia estruturou os aspectos de operações para aderência à Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

7.   ROCOAUD nº 124, de 17/02/2021, Ainda no mesmo tema, o COAUD recomendou incluir o item
"Eventos subsequentes", de forma a citar os Fatos Relevantes que ocorreram na Companhia após o
encerramento do exercício.

8.   ROCOAUD nº 133, de 07/04/2021, Ainda, este COAUD destacou a necessidade de ter acesso ao
Relatório das Demonstrações Financeiras da Visiona; se existe Auditoria Independente; implementar
um controle periódico da Visiona; e analisar os indicadores por meio do Gerente da Auditoria Interna
da Telebras.

9.   ROCOAUD nº 135, de 19/04/2021, Este COAUD recomendou dar continuidade a Prorrogação do
Contrato de Cessão com a Petrobras constante na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2021/01450, datada
de 12 de abril de 2021. 

10. ROCOAUD nº 138, de 29/04/2021, Diante da análise das Informações Contábeis Intermediárias
Individuais - 1T21 enviada pela Gerência de Contabilidade, e que, após as explicações e conforme a
documentação recebida recomendou por informar a área demandante que, depois de verificadas as
revisões do item 12.4 - Nota Explicativa, e as datas do item 12.6.1, estão aptas a seguir o fluxo normal
das informações contábeis intermediárias do 1T21.

11. ROCOAUD nº 139, de 05/05/2021, Recomendações do COAUD acerca do Relatório da Auditoria
Interna base março/2021, bem como as determinações e/ou recomendações dos órgãos de controle: a)
solicita esclarecimentos por parte da Auditoria Interna acerca de todas as pendências antigas; b) que a
Gerência Jurídica apresente status do Processo de Glosa pelo MCom de R$ 22 milhões do contrato com
a Telebras Copa (CA); c) e que a Diretoria de Governança e Relações com Investidores faça explanação
sobre Implantação da Gestão de Custos, na reunião do dia 19 de maio de 2021.

12. ROCOAUD nº 139, de 05/05/2021, Recomenda dar continuidade ao processo de prescrição de
grupamento de ações de 2010, questionado pelo Conselho de Administração na sua 469ª Reunião
Ordinária, de 27 de abril de 2021, sobre a ocorrência da prescrição, a partir do dia 23 de março de 2021,
da obrigação de ressarcimento de valores referentes a frações acionárias resultantes do grupamento de
ações aprovado pela 91ª Assembleia Geral Extraordinária/AGE, realizada em 03 de dezembro de 2010.
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13. ROCOAUD nº 143, de 26/05/2021, Em relação ao Formulário de Referência/2020, este COAUD
recomenda que a Companhia iniciasse estudos para se posicionar com relação ao conceito Ambiental,
Social e de Governança (ESG).

14.  ROCOAUD nº 143, de 26/05/2021, O COAUD recomenda que atualize o Regimento Interno da
Telebras, para refletir ao Estatuto Social da Companhia, atualizado em dezembro de 2020; b) solicita
verificação por parte da GIRG se consta calendário de Plano de treinamento no Programa de
Integridade, pois é obrigação legal, sugere que realize Fóruns sobre o assunto.

15. ROCOAUD nº 145, de 09/06/2021, Em relação ao Relatório Circunstanciado sobre as
Demonstrações Financeiras, o COAUD solicitou apresentar detalhadamente em tabela com volume não
faturado, esclarecer o item nº 2 do Relatório Circunstanciado sobre as Demonstrações Financeiras; e
valores de fornecedores pendentes de pagamento há longa data.

16. ROCOAUD nº 145, de 09/06/2021, Em atendimento ao disposto no Art. 6º e Parágrafo Único da
Resolução CGPAR nº 25, de 06 de dezembro de 2018, o Comitê solicitou esclarecimentos por parte da
Exacttus Consultoria Atuarial referente às dúvidas que surgiram no Projeto de Serviços de Consultoria
Técnica em Previdência Complementar - Relatório CGPAR 25, data base 31 de dezembro de 2020.

17. ROCOAUD nº 146, de 10/06/2021, Recomenda dar continuidade ao andamento para aprovação do
Conselho de Administração do Contrato entre a Telebras e o Ministério das Comunicações - MCom
para atendimento ao programa Wi-Fi Brasil.

18.  ROCOAUD nº 147, de 16/06/2021, Recomenda ao contratar o serviço da CGPAR 09 de auditoria,
inserir um escopo de trabalho para refazer o teste de aderência.

19. ROCOAUD nº 150, de 30/06/2021, O COAUD recomenda que a Gerência de Gestão de Pessoas
como interlocutora, solicitar um posicionamento técnico da Sistel acerca da contratação de seguros por
recomendação da Exacttus Consultoria como base o Relatório Semestral CGPAR 09 - Data base: 31 de
dezembro de 2020.

20. ROCOAUD nº 151, de 07/07/2021, Avaliação da Diretriz de Atuação da Auditoria Interna da
Telebras.

21. ROCOAUD nº 153, de 21/07/2021, em relação ao Relatório de Avaliação nº 820193 da CGU -
Participação da Telebras em Políticas Públicas o COAUD recomenda que apresente ao Conselho de
Administração o Relatório de Avaliação da CGU - Participação da Telebras em Políticas Públicas com
intuito de que pronuncie acerca das Políticas Públicas.

22. ROCOAUD nº 154, de 28/07/2021, Obter uma manifestação formal da Sistel sobre os riscos
atuariais futuros por intermédio da Gerência de Gestão de Pessoas, referente ao Relatório CGPAR 09.

23. ROCOAUD nº 154, 28/07/2021, Recomenda que a Gerência de Integridade, Riscos, Controles
Internos e Conformidade apresente um estudo sobre "Environmental, Social and Corporate Governance
(ESG)".

24. ROCOAUD nº 155, 02/08/2021, Informações Contábeis Intermediárias Individuais - 2T2021: após
as explicações e conforme a documentação recebida recomendou por informar a área demandante que,
depois de verificadas as revisões da redação dos itens 31.1.1. Plano PBS/A e 31.1.2. Plano
PBS/TELEBRAS relacionado à distribuição do Superávit Financeiro por parte da Gerência de Gestão
de Pessoas, estão aptas a seguir o fluxo normal das informações contábeis intermediárias do 2T21.

25. ROCOAUD nº 157, 16/08/2021, IG-SEST - Parecer prévio do 5° ciclo Avaliatório: este Comitê
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recomenda que encaminhe documentação complementar para GIRC, que contenham a evidenciação
especificamente com relação a cada um dos aspectos previstos no Decreto 8.945/2016, art. 38, §1º,
incisos III a VII, e mencionadas no parecer prévio da Sest.

26. ROCOAUD nº 158, 18/08/2021, D-282 - Diretriz de Atuação da Auditoria Interna da Telebras, este
COAUD recomenda apresentar a Diretriz com os ajustes solicitados pelo Comitê.

27. ROCOAUD nº 158, 18/08/2021, D-282 - Diretriz de Atuação da Auditoria Interna da Telebras: este
COAUD recomenda que seja submetida ao Conselho de Administração para deliberação das inclusões
das interações do COAUD com Auditoria Interna, da supracitada Diretriz, conforme demanda
registrada na 471ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 29/06/2021.

28. ROCOAUD nº 158, 18/09/2021, O COAUD recomenda ao Conselho de Administração que inclua
no "Fator de Risco" o evento caso o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas
(SGDC) saia de operação.

29. ROCOAUD nº 160, 1º/08/2021, A partir da informação dada pela Gerente de Gestão Empresarial,
senhora Luísa Amélia Tavares de Souza acerca da Avaliação dos Indicadores e Metas do Planejamento
Estratégico, este COAUD recomendou que tão logo sejam definidos e aprovados os processos de
negócio requeridos pela estratégia e a cadeia de valor, apresentar neste Comitê. Ressalta ainda que,
esses processos são os que suportam os números da Companhia.

30. ROCOAUD nº 160, 1º/08/2021, Estudo sobre Políticas Públicas e Comerciais da Companhia:
Recomendação: Este Comitê recomenda que a Diretoria de Governança e Relações com Investidores
promova à aprovação pelo Conselho de Administração de um documento que deixe claro o que são
atividades de Políticas Públicas e quais são as atividades Comerciais da Companhia, com objetivo de
constar no próximo Relatório de Gestão.

31.  ROCOAUD nº 160, 1º/08/2021, A partir da Análise da Avaliação da Estrutura da Gerência da
Auditoria Interna, apresentada pelo Gerente da Auditoria Interna, senhor Maury Caetano de Oliveira,
este COAUD recomenda que a Gerência de Auditoria Interna execute mais treinamento.

32. ROCOAUD nº 164, 27/09/2021, Aditivo do Contrato - GESAC: Recomenda submetê-lo o Processo
ao Conselho de Administração.

33.  ROCOAUD nº 168, 20/10/2021, Informações da Gestão Estratégica da Companhia: Este COAUD
recomenda que o Planejamento Estratégico seja revisto uma vez que não está aderente as atividades
atuais da Companhia, definir com mais precisão o que são atividades de Políticas Públicas e Comerciais
e incluir dos custos amortização e depreciação.

34. ROCOAUD nº 169, 28/10/2021, Informações Contábeis Intermediárias Individuais 3T21: este
COAUD sugere que insira uma nota explicativa com consistência nas Informações Contábeis 3T/2021
acerca da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ou no fechamento do ano de 2021.

35. ROCOAUD nº 170, 03/11/2021, Relatório Trimestral de Integridade, Conformidade, Riscos e
Controle Interno 3º TRI/2021: Recomendação: Este COAUD recomenda a importância de utilizar os
resultados dos trabalhos de auditoria das eventuais falhas de controle detectadas, para pontuar e
atualizar a matriz de riscos dos processos operacionais em questão e relatório de avaliação da eficácia.

36. ROCOAUD nº 170, 03/11/2021, Treinamento e Plano de Integridade: Recomendação: recomenda
compatibilizar o Plano de Integridade com o Planejamento Estratégico da Companhia.

37. ROCOAUD nº 171, 10/11/2021, Principais Processos em Curso, Judiciais e Administrativos:
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Recomendação: COAUD recomenda complementar o Relatório, inserindo quanto se refere em valor
relacionada a Telebras anterior e atual.

38. ROCOAUD nº 172, 17/11/2021, Contratação de Gerentes no Âmbito da Telebras: esclarecimentos
sobre os requisitos de contratação de Gerentes no âmbito da Telebras, as contrações dos Ad Nutum
seguem as mesmas regras dos Gerentes. Qualquer designação para ocupar cargo comissionado ou
função de confiança na Telebras, segue a Nota Técnica 3251/2017 - SEST e a Diretriz nº 273ª/2016 -
Provimento de Funções de Confiança (Funções Gratificadas e Cargos Comissionados): Recomendação:
este Comitê recomenda que inclua na Diretriz nº 273ª o item "b" da Nota Técnica 3251/2017-SEST, e
demais regras, a fim de torna-se mais clara. Recomendou ainda que solicite o preenchimento do
questionário de Conflito de Interesse - Telebras.

39. ROCOAUD nº 174, 29/11/2021, GESAC: REAJUSTE CONTRATUAL, ADITIVO
CONTRATUAL e ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO: Recomenda submetê-lo o Processo ao
Conselho de Administração.

40. ROCOAUD nº 175, 08/12/2021, Relatório CGPAR 09: Recomendação: este Comitê solicita uma
manifestação formal da Sistel sobre os riscos atuariais futuros por intermédio da Gerência de Gestão de
Pessoas.

41. ROCOAUD nº 176, 15/12/2021, PAINT/2022: Recomendação: este Comitê recomenda que insira
no PAINT monitoramento sobre Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) - Ambiental,
Social e Governança.

V - DESTAQUES

Dentre os assuntos e trabalhos realizados entre janeiro de 2021 e dezembro de 2021 pelo COAUD
destacam-se os seguintes:

Das Demonstrações Financeiras

O Comitê acompanhou o processo de elaboração das Demonstrações Financeiras de 31/12/2020,
examinando balancetes, balanço e notas explicativas e procedeu à apreciação das Demonstrações
Contábeis, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e demais documentos
destinados à publicação. Tomou conhecimento das práticas contábeis adotadas, das ocorrências atípicas,
dos seus impactos na situação patrimonial e nos resultados, em reuniões havidas com os responsáveis
pela elaboração desses documentos e com os auditores externos.

O Comitê verificou que as práticas contábeis utilizadas na elaboração das demonstrações financeiras
estão alinhadas com os princípios fundamentais da contabilidade, com a legislação societária brasileira
e demais normas aplicáveis, retratando adequadamente a situação patrimonial da Telebras.

Da Auditoria Independente

O Comitê reuniu-se com os auditores independentes para conhecimento das principais ocorrências nos
trabalhos realizados no curso da elaboração das Demonstrações Financeiras de 2020 e de sua avaliação
dos controles internos da Telebras.

O COAUD considera satisfatórios os trabalhos desenvolvidos, não tendo sido identificadas situações
que pudessem afetar a objetividade e a independência dos auditores externos.

Autoavaliação
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De acordo com o Regimento Interno, o Comitê procedeu com sua autoavaliação, objetivando identificar
possibilidades de melhorias na sua forma e amplitude de atuação. Os resultados foram encaminhados ao
Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração para concatenação dos dados, e
posteriormente disponibilizado ao Conselho de Administração para conhecimento e avaliação. Gerência
de Integridade, Riscos, Controles Internos e Conformidade (GIRC).

VI - CONCLUSÃO

O Comitê apresentou recomendações para o aperfeiçoamento de processos e procedeu ao
acompanhamento das implementações de melhorias recomendadas pelas auditorias interna e
independente, apontadas no curso dos seus trabalhos.

Nos trabalhos realizados pela auditoria interna não foram apontadas falhas no cumprimento da
legislação vigente e das normas internas, cuja gravidade pudesse colocar em risco a continuidade da
Empresa.

O Comitê procedeu à apreciação da proposta do Plano Anual de Auditoria Interna - 2022 e o
recomendou à aprovação pelo Conselho de Administração.

Foram realizadas diversas reuniões com os auditores independentes (externos), para planejamento e
resultados dos trabalhos visando à elaboração das Demonstrações Financeiras de 2021.

O Comitê de Auditoria não recebeu, até o fechamento deste relatório, registro de qualquer denúncia de
descumprimento de normas, ausência de controles, ato ou omissão por parte da Administração da
Telebras que indicasse a existência de fraudes, falhas ou erros que colocassem em risco a continuidade
da Instituição ou a fidedignidade das demonstrações contábeis.

Com base nas considerações acima, o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, ponderadas
devidamente suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do escopo da sua atuação,
entende ter desempenhado as suas funções estatutárias e atendido às finalidades de sua competência
como órgão de assessoramento ao Conselho de Administração.

 

Brasília, 10 de maio de 2022.

Atenciosamente,

 

HELIO MARCOS MACHADO GRACIOSA
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

COAUD

LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA
Membro

Comitê de Auditoria Estatutário
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