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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 ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  

(COAUD) 

 

Data/hora/local: 03/02/2020, com início às 09h30 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:  

(a) O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF a sugestão de pauta para a 
presente reunião, incluindo os seguintes itens: (a.1) apresentação, a ser realizada pela 
GETEC, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e sua aplicação à 
ABGF; (a.2)  Relatório Anual do Comitê de Auditoria do Exercício 2019,(a.3) informação 
sobre a reunião do Conselho Fiscal agendada para ocorrer terça-feira, dia 28.01.2020, , 
com convite para participação do COAUD; e (a.4) informação sobre a reunião conjunta do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal agendada para ocorrer na quarta-feira, 
dia 19.02.2020. 

(b) Foram assinadas pelo COAUD e entregues à GEGOV as Atas das Reuniões 
Ordinárias do COAUD nºs 34, 39, 41, 44, 45, 46.  

(c) Sobre os Extratos de Atas do COAUD estão em processo de elaboração. 

(d) apresentação da GETEC/ABGF sobre a LGPD e sua aplicação à Empresa. 

(e) Relatório Anual do Comitê de Auditoria do Exercício 2019, em elaboração pelos 
Membros do COAUD para entrega à GEGOV até dia 12/02/2020. 

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

(a) Acompanhamento da elaboração e finalização das Demonstrações Contábeis de 2019 
o COAUD manteve reunião com a equipe financeira-contábil da GAFIN e da GECON: 
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(a.1) informações: (a.1.1) finalização das Notas Explicativas (NEs), (a.1.2) reunião com a 
BDO (Auditoria Independente da ABGF), havida no último dia 31/01 à tarde, foi informado 
(a.1.2.1) que em princípio está tudo estava sob controle quanto à avaliação das 
Demonstrações Contábeis (inclusive no que diz respeito ao pagamento de JCP quanto à 
metodologia de distribuição dos lucros/resultados da Empresa e no que diz respeito às 
Notas Explicativas), (a.1.2.2) que o prazo previsto/estimado pela BDO para manifestação 
revisional sobre as NEs é até 07/02  

(a.2) Balancetes da ABGF de outubro, novembro e dezembro/2019 e as versões 
preliminares das Demonstrações Contábeis e de suas Notas Explicativas, recebidos pelo 
COAUD. 

(a.2.1) "Sinistros Diretos" registrados no Balancete de Dezembro/2019 (linhas 284/287 do 
respectivo Balancete) - o COAUD solicitou informações complementares à Área Técnica 
Interna competente da ABGF sobre as iniciativas para recuperação/ressarcimento dos 
respectivos valores. Ressalta-se que a Gerência Executiva de Garantias (GEGAT) – Área 
Técnica Interna responsável pela matéria – com a GEAFI, expos ao COAUD o assunto. 

(a.2.2) Solicitou informações, apenas para esclarecimento/confirmação, sobre o 
aparentemente elevado valor de "provisão para o 13º salário", considerando a presente 
realidade da Empresa em face da respectiva totalização estimada para dezembro/2019.  

(a.2.3) Solicitou, apenas para esclarecimento/confirmação, sobre se o elevado valor das 
"verbas indenizatórias" registradas em outubro/2019, havendo sido esclarecido o COAUD, 
naquela mesma oportunidade. 

(a.2.4) Solicitou, apenas para esclarecimento/confirmação, sobre o aparentemente 
elevado valor de "publicações legais", considerando a respectiva totalização para 
dezembro/2019. 

(a.2.5) Solicitou informação sobre a natureza, a causa, a responsabilidade interna e o 
tratamento a ser dispensado para a "Multa Dedutível" registrada em outubro/2019. Em 
resposta trata-se de “multa contratual” pela resilição do aluguel do imóvel locado para a 
Unidade RJ. 

(a.3) Discussão específica com a GECON sobre a minuta das Demonstrações Contábeis 
(e respectivas Notas Explicativas), especificamente sobre a forma de cálculo/apuração do 
Resultado do Exercício/JCP/IRPJ: (a.3.1) nesta temática o COAUD manifestou sua 
preocupação menos com o procedimento em si de cálculo da JCP (que, afinal, o CONAD 
poderá fixar – a título de JCP e/ou de Dividendos – no valor/montante que a seu juízo for 
pertinente);  (a.3.2) após discussão com a GECON e a GEFIN, estas inclusive 
considerando as observações e preocupações manifestadas por este COAUD que, neste 
ponto, ficou plenamente satisfeito com as informações prestadas; 

(b) O COAUD solicitou à GEGOV diversas atas precedentes da DIREX, do COFIS e do 
CONAD: essa solicitação foi atendida, na integralidade. 

3. Outros assuntos: Ciência da publicação no DOU de extrato das deliberações do 
Plenário do TCU de 22/01/2020, especificamente quanto ao Acórdão nº 48/2020-
TCU/Plenário onde há menção à ABGF. 
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Encerramento: às 17:00 horas, com pausa para almoço das 12h30 às 14h00, ficando a 
próxima reunião ordinária agendada para o dia 17 de fevereiro às 09h00 horas.  

 

Rodrigo Pereira de Mello 
Presidente  

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 
Membro 

Vera Lúcia de Melo 
Membro 

 


