EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5
REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 6ª ROCAUD - 07/02/2020
Ao sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, no 20º andar
do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios
(COAUD), para a realização da 6ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de
Tiago Fantini Magalhães. Presentes os membros Haroldo Márcio Inês e Otho Cezar Miranda
de Carvalho, bem como Magna Cristina Vieira do Nascimento, representando a Gerência de
Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DGOVE. O Presidente
declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de
assuntos, cuja cópia foi previamente distribuída para análise dos membros.
1. INFORMES GERAIS
1.1.Leitura da Ata da 5ª ROCAUD, realizada em 03/02/2020. A ata foi lida para
posterior assinatura.
2. EX POSIÇÃO
2.1. Ativo Fiscal Diferido – O COAUD CONVIDOU a equipe ﬁnanceira, representada por:
Mércia da Silva Pedreira, Anderson Pereira Barbosa, Vanessa Sandri Barbosa, Alexandre
Fernandes Braga, Wesley Agutoli Biscari, Giancarlo Pereira Vieira e Priscila Homem de Mello
Nogueira para esclarecimentos adicionais em relação ao registro de Ativo Fiscal Diferido,
notadamente, no que se refere ao direcionamento quanto à ressalva (Descontinuidade
Operacional dos Correios) registrada pela BDO RCS Auditores Independentes – Sociedade
Simples. Em discussão ao tema, o COAUD ﬁrmou entendimento de que, para impulsionar o
fortalecimento da convicção em torno das evidências circunscritas na minuta da Nota
Técnica apresentada, a Área compilasse em um único documento, todas as informações
apresentadas na reunião, especiﬁcamente, em relação aos registros de projeções de caixa,
metodologia e premissas das projeções de receita e variáveis consideradas no cenário
mercadológico que possam causar interferência na determinação dos números. Nessa
concepção, em atenção ao lapso temporal para submissão da matéria à aprovação
do Conselho de Administração, delimitou o prazo para reapresentação da Nota Técnica
ao Comitê até o dia 21/02/2020.
ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às
dezoito horas e trinta minutos.

(assinado eletronicamente)
Tiago Fantine Magalhães
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Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)
Magna Cristina Vieira do Nascimento
Analista IX
GEST /DGOVE/DIGOV
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