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AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE 

FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. – ABGF 

NIRE: 5350000520-0 

CNPJ: 17.909.518/0001- 45 

 

EXTRATO DA ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 18/02/2019, com início às 09:30 horas, na sede da ABGF, no Setor 
Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, 10º andar, Sala de Reunião 2, Edifício Corporate 
Financial Center, Brasília, Distrito Federal. 

Quorum/Presença: Quorum atingido, com a presença de todos os membros do COAUD: 
Rodrigo Pereira de Mello, Vera Lúcia de Melo e Hélio do Vale Ribeiro. 

Ordem do dia: 1. Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF 
(especialmente pela GEGOV) desde a última reunião; 2. Acompanhamento dos anteriores 
encaminhamentos e das anteriores recomendações e indicações de providências do 
COAUD, nas matérias de sua competência; e 3. Outros assuntos. 

1. Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF desde a 
última reunião: sugestão de pauta para a presente reunião do COAUD e para ciência as 
Atas das 270ª, 271ª e 272ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva) e Notas Técnicas 
encaminhadas pela ABGF (especialmente pela GEGOV) – Nota Técnica nº 011/2019/O 
(DIAFI/SUAFI). 

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência:  

(a) Tendo em vista a reunião havida com a Equipe da MACIEL Auditores Independentes 
(responsável pela Auditoria Independente das Demonstrações Econômicas e Financeiras 
da ABGF de 2018), ocorrida em Reunião Extraordinária deste COAUD em 14/02/2019, e 
considerando haver sido então identificado que, salvo melhor juízo, ainda não teria havido 
resposta da Superintendência Jurídica/ABGF à Circularização encaminhada por aquela 
MACIEL sobre as correntes pendências litigiosas relevantes (judiciais e/ou 
administrativas) da ABGF e sua respectiva classificação de risco, o COAUD solicitou à 
Superintendência Jurídica/ABGF, por e-mail de 14/02/2019, assunto “PRIORIDADE - 
ABGF - DEMONSTRAÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS 2018 - RESPOSTA DA 
CIRCULARIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA SOBRE PENDÊNCIAS 
LITIGIOSAS E SUA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – INFORMAÇÃO”, as seguintes 
informações: (i) se área recebeu o referido expediente de Circularização e, em caso 
positivo, há previsão para sua resposta; (ii) se a ABGF tem alguma pendência litigiosa 
relevante (judicial ou administrativa) que esteja sob a responsabilidade/condução de 
advogados externos à Empresa e, em caso positivo, que se informe discriminadamente 
sobre os temas/casos e os respectivos profissionais referenciados; e (iii) se a ABGF, 
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desde janeiro/2018 até a presente data, contratou algum parecer e/ou qualquer forma de 
assessoria jurídica junto a advogados externos à Empresa e, em caso positivo, que se 
informe sobre os temas/casos e os respectivos profissionais referenciados. (a.1) A 
demanda acima referia foi respondida pela SEJUR/ABGF, por e-mail, na mesma data de 
14/02/2019, (i) esclarecendo que sim haveria respondido à MACIEL desde 18/01/2019, (ii) 
reencaminhando o referido documento para conhecimento deste COAUD e (iii) 
estranhando o apontamento pela MACIEL de ausência informativa neste particular. (a.2) 
Em face da resposta da SEJUR este COAUD, por e-mail de 15/02/2019 este COAUD 
indagou a GECON e a GEGOV sobre o referido desencontro informativo, sendo a matéria 
respondida pela GECON por e-mail de 18/02/2019 esclarecendo o ocorrido e informando 
seja sobre os procedimentos adotados nesta temática no relacionamento entre a ABGF e 
a MACIEL seja ainda que a antes apontada pendência informativa junto à mesma 
MACIEL encontrava-se superada.  

(b) Também foi por igual encaminhado ao COAUD para possíveis comentários e 
sugestões (conforme assim previamente acordado), por sucessivos e-mails da Gerência 
de Conformidade, Controle Interno e Gestão de Riscos Corporativos da ABGF de 
08/02/2019 (minutas) e desta data, as minutas das Políticas de Gestão de Riscos e de 
Participações Societárias em discussão perante a Alta Administração da ABGF.  

(c) Ainda, além dos documentos antes referidos também foram encaminhados a este 
COAUD, por e-mail da GECON/ABGF da manhã desta mesma data, as versões 
preliminares das Demonstrações Contábeis da ABGF, do FESR e do FGIE de 2018. 

3. Outros assuntos: Não foram tratados pelo COAUD, nesta oportunidade, itens diversos 
a título de “outros assuntos”. 

Encerramento: às 13:30 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 
11 de março às 09:30 horas.  

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


