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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 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 
 
Data/hora/local: 06/07/2021, com início às 09:00 horas, por videoconferência (Plano de 

Contingência/ABGF). 

Quórum/Presença: Quórum atingido, com as presenças dos membros do COAUD: Rafael Bicca 

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

Ordem do dia: 1. Notas Técnicas. 2. Memorando Jurídico. 3. Relatório da Matriz de Segregação para 

Mitigação. 4. Estudo de software de gestão de governança. 5. Estudo sobre Segurança da informação 

– Ataques Cibernéticos. 6. Acompanhamento das Recomendações do COAUD 

I     –    PARA CIÊNCIA: 

1. Relativamente ao item 1 acima: i) Nota Técnica DIAFI/GECON nº 081/2021/O – Pagamento 

de Dividendos relativos ao exercício de 2020: o Comitê tomou conhecimento da autorização da 

Diretoria Executiva sobre o pagamento antecipado dos dividendos, relativos ao exercício 2020, no 

valor de R$ 5.183.905,54 (cinco milhões, cento e oitenta e três mil, novecentos e cinco reais e 

cinquenta e quatro centavos) à União, cuja distribuição, na forma de dividendos/JCP, foi aprovada na 

8ª Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada em 28.04.2021, com registro de que a manutenção 

de recursos aplicados para a liquidação financeira dos referidos dividendos não gera benefício 

econômico/financeiro, sendo mais vantajosa sua liquidação; ii) Nota Técnica DIAFI/GEAFI Nº 

092/2021/O – Suspensão do recolhimento de DARF complementar de 2,5% de INSS Patronal, a partir 

de maio/2021: ao tomar conhecimento da proposta de suspensão de recolhimento de DARF 

complementar de 2,5%, a partir de maio/2021, a título de contribuição patronal do INSS e da 

recomendação da Diretoria Executiva para que a Gerência Executiva Administrativa e Financeira 

reitere junto a BDO RCS Auditores Independentes, consulta formal a respeito da solicitação de 

restituição dos valores supostamente recolhidos a maior, em períodos passados,  o Comitê de 

Auditoria recomendou à Administração da ABGF a contratação de consultoria/especialista tributário, à 

luz das políticas de compras da Companhia e normas a ela aplicáveis, para análise da situação em 

epígrafe e emissão de opinião legal quanto à aderência a legislação tributária vigente sobre o 

procedimento proposto na Nota Técnica DIAFI/GEAFI Nº 092/2021/O, bem como quanto a repetição 

de indébitos tributários da contribuição patronal do INSS; iii) Nota Técnica DIAFI/GECON nº 

094/2021/O – Passivos Contingentes – provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais: ao tomar 

conhecimento da referida Nota Técnica, onde foram estabelecidos procedimentos para mensuração e 

contabilização de provisões relativas aos passivos contingentes, considerando a probabilidade de 

perda das demandas judiciais em processos trabalhistas, cíveis e fiscais, os membros do Comitê de 
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Auditoria recomendaram que: i) os cálculos devem ser realizados nos termos do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis CPC 25, que tratam de Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 

Contingentes, seguindo a diretriz de cálculo envolvida; ii) deve ser explicitado nos itens 5.5 e 5.7 da 

Nota Técnica que os valores a serem provisionados devem ter como base a expectativa de perda e 

saída de caixa futura, devidamente fundamentada com GEJUR e/ou outras áreas da Companhia 

aplicáveis, com sua mensuração levando em consideração estes aspectos, conforme disposto no 

Memorando Jurídico nº 004/2021/GEJUR, de 28.05.2021. 

2. Relativamente ao item 2 acima, Memorando Jurídico - Passivos Contingentes – Provisões,  – 

Ação Trabalhista: os membros do COAUD tomaram conhecimento do Memorando Jurídico nº 

004/2021/GEJUR de 28.05.2021, sobre passivos contingentes – provisões - ação trabalhista - ATOrd 

0100405- 46.2020.5.01.0016 – reclamante: Paula Fontoura Thomaz Issa - 16ª vara do trabalho do Rio 

de Janeiro. 

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

estágio atualizado de implementação das ações apontadas no “Relatório da Matriz de Segregação 

para Mitigação de Riscos” que envolvem TI. 

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

estudo de software de gestão (Plataforma) com vistas a automatizar os procedimentos de gestão do 

processo de reuniões, monitoramento e implementação das decisões dos órgãos colegiados 

estatutários da Companhia.  

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

sobre Segurança da informação, principais riscos e medidas mitigatórias adotadas pela ABGF, 

notadamente com relação a possíveis ataques cibernéticos, abrangendo os tipos de ataques 

cibernéticos, os riscos e fragilidades identificados, as medidas implementadas, bem como os 

investimentos previstos em segurança de TI, que foram incluídos no Plano Diretor de Tecnologia de 

Informação e Comunicação, aprovado pela Diretoria Executiva, em 25.02.2021. O Comitê de Auditoria 

recomendou fortemente a execução das medidas propostas pela administração, constantes do PDTIC, 

aprovado pela Diretoria em dia 25 de fevereiro de 2021, notadamente: (i) Contratação de Suporte 

especializado ao Firewall Aker, (ii) Aquisição/ contratação de ferramenta ou serviço de Monitoramento 

de Rede (iii) Aquisição de licenças de softwares (Microsoft, Adobe, Antivírus), (iv) Aquisição de 

ferramenta de controle de instalação e configurações de versões de softwares de infraestrutura, (v) 

Aquisição e/ou contratação de Cofre de Senhas. Recomendou, ainda, atenção especial da gestão na 

questão de segurança da informação, bem como sinalizou sua preocupação quanto a falta de 

investimentos nesta área em decorrência da inclusão da Companhia no PND e seu plano de redução 

de gastos e entende que a falta de investimentos nesta área expõe a Companhia a riscos 

significativos, tendo recomendado a inclusão destes riscos no Mapa de Riscos da Companhia com as 

correspondentes medidas mitigatórias a serem adotadas, conforme definido no PDTIC e/ou outras que 

se fizerem necessárias após avaliação da área de Gestão de Riscos. O Comitê solicitou que 

periodicamente a GETEC apresente para este Comitê o status de implementação das ações propostas 

e seu cronograma. 
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II    –   PAUTA PERMANENTE:  

6.  Acompanhamento das Recomendações do COAUD: o Comitê tomou conhecimento do 

recebimento do Ofício SEI nº 140469/2021/ME, que trata de consulta à Secretaria de Coordenação e 

Governança das Empresas Estatais, realizada pelo Conselho de Administração, sobre o Seguro de 

Responsabilidade Civil para Administradores da ABGF para os membros do Comitê de Auditoria. O 

Presidente do Comitê de Auditoria requer que a inclusão dos membros do Comitê no seguro D&O seja 

apreciada pelo Conselho de Administração. Ficou registrado que, em que pese, genericamente, os 

membros do Comitê não se enquadrem no conceito de administradores, para os fins do artigo 145 da 

Lei 6.40476, os seus membros sujeitam-se às mesmas regras de responsabilidade civil dos 

administradores, conforme artigo 160 da mesma Lei das Sociedades Anônimas e que especificamente 

quanto aos riscos e responsabilidades abrangidos em um seguro do tipo D&O, os membros do Comitê 

de Auditoria equiparam-se aos administradores.  

III –  EXTRA PAUTA:  

7.  Estágio de implementação das ações apontadas no “Relatório da Matriz de Segregação para 

Mitigação” de Riscos que não envolvem TI: os membros do COAUD tomaram conhecimento, por meio 

de relato do Gerente Executivo de Governanças sobre o estágio atualizado de implementação das 

ações apontadas no “Relatório da Matriz de Segregação para Mitigação de Riscos” que envolvem 

processos de trabalho. 

Encerramento: às 10h25, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 20 de julho de 2021, às 

9h00 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 


