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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 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
(COAUD) 

 
Data/hora/local: 06/03/2020, com início às 14:00 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) Atas pendentes de formalização: (a.2) Extrato 
de atas pendentes de formalização; (a.3) Mensagem Eletrônica da AUDIT de 02.03.2020, 
sobre Auditoria de Gestão e necessidade de atas do COAUD de 2019; e (a.4) 
Informações sobre (a.4.1) a próxima reunião do COFIS, que está agendada para ocorrer 
na quinta-feira, dia 26.03.2020, às 10h30, e (a.4.2) a próxima reunião do CONAD está 
agendada para ocorrer na quinta-feira, dia 26.03.2020, às 14h30. 

b) Item “a.3” acima, o COAUD solicitou à GEGOV (b.1) que encaminhe àquela AUDIT 
todas as Atas deste COAUD de 2019 já apresentadas e (b.2) que informe àquela AUDIT 
que este COAUD disponibilizará, até a sua próxima reunião, as demais poucas Atas de 
suas reuniões de 2019 ainda pendentes de finalização/formalização. 

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

a) Demonstrações Contábeis: (a.1) foi trazido ao conhecimento do COAUD que a SEST 
apontou a possível ocorrência de erro na "Proposta de Destinação do Resultado do 
Exercício de 2019", dentro das Demonstrações Contábeis aprovadas pela Diretoria 
Executiva, por este COAUD e pelo Conselho de Administração da ABGF, erro que se 
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configuraria - se confirmado - na metodologia de cálculo da base de apuração da Reserva 
Legal e - por consequência contábil dos Dividendos; (a.2) a GECON e a GEGOV 
apresentaram o resultado de suas análises e conclusões, o COAUD, após análise e 
discussão minuciosa com a GECON e a GEGOV, entendeu – com a concordância afinal 
da GECON e da GEGOV, acrescentando a disposição normativa referida à "reserva 
estatutária" – contida no art. 76, inciso IV, do Estatuto Social da ABGF – prevê que ela 
dar-se-á, a critério da Administração da Empresa, "em até 100% da parcela do lucro 
líquido não destinado", inexistindo pois qualquer vedação/restrição normativa a que 
aquela "reserva estatutária" passe a consignar qualquer valor conforme o "juízo de 
conveniência e oportunidade" dos Órgãos de Administração Superior da própria Empresa; 

b) Dividendos a ser distribuídos pela ABGF a partir das Demonstrações Contábeis de 
2019: Caso a Assembleia Geral venha a decidir pela integral distribuição do Lucro Líquido 
Ajustado a título de Dividendos/JCP (ou, de alguma outra forma, de decidir pela 
distribuição, a título de Dividendos/JCP, de montante/percentual superior àquele do 
Dividendo Mínimo Obrigatório originalmente proposto pela Administração da Empresa), 
este COAUD analisou e discutiu a matéria – inclusive com a GECON – e concluiu que, na 
hipótese da ocorrência acima indicada por parte da Assembléia Geral, não haveria 
necessidade de qualquer republicação (integral ou parcial) das Demonstrações de 2019, 
sendo suficiente, nos termos do §4º do art. 132 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades 
Anônimas), que aquela possível deliberação da Assembléia Geral (se houver) seja 
indicada na respectiva Ata. 

3. Outros assuntos: O COAUD recebeu a Apresentação feita pela empresa BDO 
(Auditoria Independente da ABGF), na última reunião do CONAD, em 19/02/2020: tendo 
em vista que o COAUD se fazia representar naquela referida reunião do CA por seus 
Membros Rodrigo Pereira de Mello e Vera Lúcia de Melo e  item "3. Conciliação e 
composição analítica do Imobilizado", que consta na página 20, dentro do item "PONTOS 
DE CONTROLES P/ DISCUSSÃO" daquela referida Apresentação, foi solicitado àquela 
BDO, via a GECON/GEGOV, informações específicas/adicionais sobre o indicado ponto. 
 
Encerramento: às 17:00 horas ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 
16 de março às 09h30 horas. 
 
 

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


