
Pág. 1 de 1 Extrato da Ata da 77ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 04/05/2021. 

 

     AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS 

        GARANTIDORES E GARANTIAS S.A.- ABGF 

 
     NIRE: 5350000520-0 

    CNPJ: 17.909.518/0001- 45 
 

 
EXTRATO DA ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 

(COAUD) 

 

Data/hora/local: 04/05/2021, com início às 09h00 horas, por videoconferência (Plano de 

Contingência/ABGF). 

Quórum/Presença: Quórum atingido, com a presença dos membros do COAUD: Rafael 

Bicca Machado, Presidente; Estela Maris Vieira de Souza, e Hélio do Vale Ribeiro, Membros. 

Ordem do dia: Atas de Outros Colegiados. 2. Apresentação do Cronograma de 

implementação das intervenções apontadas no Relatório da Matriz de Segregação. 3. 

Apresentação da Metodologia de Passivos Contingentes. 4. Apresentação LGPD (lei geral de 

proteção de dados pessoais). 5. Contrato de Prestação de Serviços com a BDO RCS 

Auditores Independentes. 

 I – PARA CIÊNCIA:  

1.  Relativamente ao item 1 acima, os membros do COAUD tomaram conhecimento dos 

assuntos constantes conhecimento das seguintes atas dos demais colegiados a) DIREX –  

36ª RE e 338ª RO, realizadas, respectivamente, em 31.03.2021 e 06.04.2021; b) CONAD – 

92ª RO e 40ª RE, realizadas, respectivamente, em 25.03.2021 e 31.03.2021. 

2.  Relativamente ao item 2 acima, os membros do COAUD tomaram conhecimento 

sobre o estágio atual da implementação das ações corretivas relacionadas aos 18 

apontamentos existentes no Relatório da Matriz de Segregação, naquele Relatório e 

solicitaram que a Auditoria Interna efetue a verificação de conformidade quanto à efetividade 

das ações desenvolvidas e inclua seu resultado no relatório de atividades que são 

encaminhadas mensalmente para ciência do COAUD. 

3. Relativamente ao item 3 acima, os membros do COAUD tomaram conhecimento da 

Metodologia de Passivos Contingentes utilizada pela ABGF para o registro das provisões 

contábeis, relacionadas a demandas judiciais, por meio de relato do Gerente de 

Contabilidade, e manifestaram o entendimento de que os critérios utilizados para cálculo de 

perda esperada não deveriam ter como parâmetro a instância judicial da ação, mas sim a sua 

probabilidade de perda, conforme determina o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes. Com relação à demanda trabalhista em que a ABGF configura como 
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“ré”, solicitaram avaliação jurídica quanto a sua probabilidade de perda, alinhada aos 

requerimentos do mencionado CPC. Também tomaram conhecimento, por meio de relato da 

Gerente Executiva Jurídica, que informou sobre a realização de audiência de instrução em 

26.04.2021 e, em sua opinião, a demanda trabalhista seria classificada como de perda 

provável. Diante desse contexto, o Comitê de Auditoria recomendou que a metodologia de 

passivos contingentes fosse revista e alinhadas com os requerimentos da referida norma 

contábil, e, caso aplicável, as provisões para contingências contábeis sejam ajustadas, a 

partir do 2º trimestre/2021. 

4.  Relativamente ao item 4 acima, os membros do COAUD tomaram conhecimento das 

ações desenvolvidas e do cronograma de implantação com vista ao atendimento dos 

requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados pela ABGF. 

5. Relativamente ao item 5 acima, os membros do COAUD tomaram conhecimento 

mediante explanação do Gerente Executivo Administrativo Financeiro e do Gerente de 

Contabilidade, sobre: i) as entregas previstas no contrato de prestação de serviços com a 

BDO RCS Auditores Independentes, relativas ao exercício social de 2020, e que ainda 

encontram-se pendentes e sobre as tratativas para possível renovação do contrato com 

aquela Empresa, em face do atual contrato de prestação de serviços vencer em 15.07.2021; 

ii) que foi solicitada manifestação formal de interesse, por parte da BDO, relativamente ao 

interesse de renovação do contrato. O Comitê de Auditoria solicitou que seja reiterada 

formalmente a cobrança das entregas pendentes junto a BDO e, em sua na próxima reunião 

ordinária, a Gerência Executiva Administrativa e Financeira realize uma apresentação de 

alinhamento dos entendimentos mantidos com a BDO RCS Auditores Independentes, bem 

como recomendaram que fosse enviada correspondência a BDO formalizando o pedido de 

manifestação de interesse de renovação do contrato de auditoria.  

Encerramento: às 11h00, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 18 de maio de 

2021, às 09h00 horas, por videoconferência. Para fins legais e de direito, na qualidade de 

Secretário da reunião eu, Paulo de Tarso Rodrigues _______________________, lavrei a 

presente ata, em duas vias, de igual teor e forma. 

 

Rafael Bicca Machado 

Presidente 

 

          Estela Maris Vieira de Souza                                   Hélio do Vale Ribeiro 

                            Membro                                        Membro 

 
 


