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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 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 
 

Data/hora/local: 16/12/2019, 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: O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF, especificamente da 
GEGOV, por e-mail de 12/13/2019, das 15h50 (atualizado por e-mails daquela mesma 
data, das 19h19 e 19h25), a sugestão de pauta para a presente reunião, incluindo os 
seguintes itens: (a.1) Atas COAUD, (a.2) Atas COAUD – Extrato, (a.3) Nota Técnica 
DIAFI/GAFIN nº 258/2019/O – Remuneração de Dirigentes 2018/2019 – prestação de 
contas, (a.4) Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 259/2019/R – PAINT 2020, (a.5) Nota Técnica 
PRESI/GEPEC nº 261/2019/R – Planejamento Estratégico 2020-2024, (a.6) Nota Técnica 
PRESI/GEGOV nº 262/2019/R – Plano de Negócios 2020 e (a.7) Informação sobre o 
agendamento da próxima reunião do Conselho de Administração para o dia 19/12/2019 
às 16:00h. 

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

(a) O COAUD recebeu a Titular da Gerência Executiva Jurídica da ABGF para informar 
sobre o andamento do Mandado de Segurança (MS) impetrado pela MACIEL em desfavor 
da ABGF, sendo reportado: (a.1) o contato estabelecido pela ABGF junto ao Relator do 
Agravo de Instrumento (AI) que, vinculado àquele MS, a Maciel impetrou junto ao TRF-1ª 
Região, e onde obteve a liminar (antecipação de tutela) que havia suspendido a execução 
do novo/atual Contrato de Auditoria Independente estabelecido pela ABGF; (a.2) o 
julgamento havido no TRF-1ª Região em 09/12/2019 positivo à ABGF, com acolhimento 
das suas razões e a denegação definitiva do antes referido AI (acórdão publicado nesta 
mesma data. 16/12/2019); (a.3) que consequentemente, ficou plenamente reestabelecida 
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a contratação pactuada entre a ABGF e a BDO, que deverá doravante prosseguir 
regularmente com seus termos; e (a.4) posteriormente, por e-mail desta mesma data, das 
12h53, a mesma Titular da Gerência Executiva Jurídica, a pedido do COAUD, 
encaminhou documentação referida aos elementos da sua exposição anteriormente 
registrada. 

(b) O COAUD recebeu em reunião a Titular da Gerência Executiva Administrativa e 
Financeira da ABGF e o Titular da GECON/ABGF para: (b.1) reportar a reunião havida 
com a BDO na semana passada, objetivando (b.1.1) realinhar com essa empresa de 
Auditoria Independente sua atuação junto à ABGF à vista da decisão judicial referida no 
item a.2 acima e (b.1.2) organizar com aquela mesma empresa a pronta retomada de 
suas atividades, inclusive informando-lhe sobre a situação atual dos Fundos mantidos 
e/ou administrados pela ABGF após a operação de transferência patrimonial desses 
Fundos à União, devendo aquela retomada iniciar-se com a revisão das Demonstrações 
Contábeis do 3º Trimestre/2019. 

(c) Na sequência da reunião reportada no item b acima, o COAUD recebeu em reunião o 
Representante da BDO Auditores junto à ABGF para, em síntese: (c.1) informar que as 
orientações contidas nas Instruções do COAUD à Auditoria Independente foram 
perfeitamente incorporadas à rotina da BDO; e (c.2) que, em avaliação inicial da BDO, a 
partir da nova situação/realidade dos Fundos tradicionalmente mantidos e/ou 
administrados pela ABGF (após a operação de transferência patrimonial já referida no 
item b.2 acima) as possíveis pendências de auditoria relacionadas àqueles Fundos 
deixaram de ser pontos relevantes na auditoria das Demonstrações Contábeis da ABGF 
de 2019. 

3. Outros assuntos: Foi registrada a participação da Sra. Vera Melo, Membro deste 
COAUD, na 1ª Conferência Internacional de Promoção da Integridade, nos últimos dias 
12 e 13/12/2019, evento promovido pela Controladoria-Geral da União (CGU) e realizado 
nesta Capital Federal. 

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

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


