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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 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 
(COAUD) 

 
Data/hora/local: 16/03/2020, 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, por email de 16/03/2020, de 
12h33, a sugestão de pauta para a presente reunião, incluindo os seguintes itens: 1) Atas 
pendentes de formalização; 2) Extrato de atas pendentes de formalização; 3) Informações 
sobre (a) a próxima reunião do COFIS, que está agendada para ocorrer na quinta-feira, 
dia 26.03.2020, às 10h30, e (b) a próxima reunião do CONAD está agendada para ocorrer 
na quinta-feira, dia 26.03.2020, às 14h30. Próxima reunião do COAUD: 16 de março de 
2020, segunda-feira, às 09h30. 

(b) Na presente reunião foram assinadas pelo COAUD e entregues à GEGOV as Atas 
das suas 48ª e 49ª Reuniões Ordinárias do COAUD, dos dias 17.02 e 06.03.2020. 
 
2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência: 

(a) Versão preliminar do Relatório de Controle Interno (RCI) encaminhado pela BDO, a 
ABGF apresentou suas sugestões sobre o documento e aguarda o envio da versão final. 
 
(b) Questionamentos da SEST/ME registrado na Ata da 49ª Reunião Ordinária deste 
COAUD, a GECON informou que foi encaminhada àquele Órgão a resposta acordada 
com este COAUD, estando a questão em princípio esclarecida e equacionada, 
aguardando-se, contudo, a deliberação final sobre o tema na oportuna Assembleia Geral 
Ordinária deste ano. 
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(c) Em reunião com a GECON, foi discutida a questão sobre a necessidade (legal) e a 
oportunidade (juízo de conveniência e oportunidade) de manter-se a “vinculação 
regulamentar” da ABGF à SUSEP, tendo em vista, por um lado, a inexistência atual de 
qualquer efetiva atividade securitária por esta Companhia (e a ausência de perspectiva 
sobre qualquer futura/eventual atividade daquela mesma natureza, em face da indicação 
de iminente liquidação da ABGF), e, por outro lado, o conjunto de obrigações normativas-
regulatórias que decorrem para a ABGF daquela vinculação, inclusive a obrigação de 
pagamento à SUSEP da taxa trimestral de fiscalização: segundo reportado o assunto está 
sendo tratado pela Alta Administração da ABGF. 
 

3. Outros assuntos: 
 
(a) Questionamento formulado pela Auditoria Interna da ABGF quanto à Demonstração 
do Resultado Abrangente (DRA) apresentada junto às Demonstrações Contábeis da 
ABGF de 2019; após extensa e minuciosa discussão meritória sobre o tema com este 
COAUD, este Colegiado (a.1) concluiu que em princípio o registro contábil da matéria sim 
foi feita de forma adequada e (a.2) encaminhou aos representantes da GECON a seguinte 
mensagem/orientação: “Tendo em vista o reporte que nos foi feito pelo representante da 
GECON, solicitamos que qualquer outra/nova demanda da Auditoria Interna à GECON ou 
a qualquer um de vocês sobre este tema e/ou que qualquer manifestação (ainda que 
preliminar ou ‘informal’) acaso emitida por essa GECON (ou por qualquer um de vocês) 
àquela mesma Auditoria Interna e/ou a qualquer outra área interna da ABGF naquele 
mesmo tema nos seja imediatamente informada.” 
 
(b) Compareceu também à reunião a Gerente Executiva de Auditoria Interna, 
apresentando o assunto já abordado pelo representante da GECON, e, nesse aspecto, o 
COAUD informou da solicitação já realizada à GECON; em seguida a mesma Gerente 
informou sobre o cumprimento das orientações das Instruções Normativas nºs 19/2020 e 
21/2020 do Ministério da Economia, respectivamente dos dias 12 e 19 de março de 2020, 
considerando que as atividades desenvolvidas pela ABGF não estão relacionadas às 
áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, limpeza urbana e órgãos de fiscalização 
do consumidor, foi estabelecido o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, até o 
dia 05.04.2020. 
 
Encerramento: às 17:00 horas ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 
06 de abril às 09h30 horas. 
 

Rodrigo Pereira de Mello 
Presidente  

 
 

Hélio do Vale Ribeiro 
Membro 

Vera Lúcia de Melo 
Membro 

 


