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NIRE: 5350000520-0 

CNPJ: 17.909.518/0001-45 

 
 
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede da Agência 
Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF, situada no Setor de 
Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco “O”, Edifício Órgãos Regionais, 11o andar, em Brasília, 
Distrito Federal, compareceu a UNIÃO, por intermédio de seu representante legal, o Doutor 
MILTON BANDEIRA NETO, Procurador da Fazenda Nacional, credenciado pela Portaria nº 
128, de 12 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União, de 12 de março de 2018, 
para a realização da QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE ACIONISTAS DA 
AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - 
ABGF, em primeira convocação, dispensada a publicação de convocatória por ser a União a 
única acionista e detentora da integralidade do capital social da Companhia. A Assembleia 
contou, ainda, com a presença do Senhor GUILHERME ESTRADA RODRIGUES, Diretor 
Presidente da ABGF, do Senhor HERIBERTO HENRIQUE VILELA DO NASCIMENTO, 
Membro do Conselho Fiscal da ABGF. Para fins do atendimento aos requisitos formais, o 
representante legal da União assinou o Livro de Presença de Acionistas. Em seguida, o Diretor 
Presidente da ABGF assumiu a Presidência da Assembleia e convidou a mim, WAGNER 
EFREM DE SOUZA, para secretariá-la e apresentou os seguintes itens constantes da Ordem 
do Dia: 1. Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras do Exercício 
de 2017 e Distribuição de Resultados; 2. Remuneração De Dirigentes 2018/2019. 
Aprovada a Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos.  
Item 1. Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras do Exercício de 
2017 e Distribuição de Resultados. O Presidente da Assembleia apresentou à União, para 
análise e deliberação, o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras do 
exercício de 2017 e proposta de Distribuição de Resultados. Em seguida, registrou que tanto 
o Conselho de Administração, quanto o Conselho Fiscal, examinaram a matéria e se 
manifestaram favoravelmente à aprovação dos referidos documentos, por intermédio, 
respectivamente, dos Pareceres nº 001/2018/CONAD/ABGF, de 19/03/2018, e nº 
001/2018/COFIS/ABGF, de 19/03/2018. A União, por intermédio de seu representante 
legal, votou: I. pela aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações 
Financeiras da empresa, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; 
II. pela aprovação da Destinação do  Resultado de 2017, conforme proposta da Administração 
da Companhia, observando a necessidade de justificativa do valor destinado à reserva de 
margem operacional, aprovada pelos administradores e Conselho Fiscal, para posteriores 
retenções de lucro, indicada pela SEST no parágrafo 28 da Nota Técnica 5606/2018-MP, de 
09 de abril de 2018. Item 2. Remuneração de Dirigentes 2018/2019. O Presidente da 
Assembleia apresentou à União, para análise e deliberação, a proposta de remuneração 
global dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, do Conselho 
Fiscal e do Comitê de Auditoria, aprovados pela Secretaria de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais - SEST. A União, por intermédio de seu representante legal, votou 
conforme a orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 
- SEST, constante do Ofício nº 26618/2018-MP, de 09 de abril de 2018, e tendo em vista o 
art. 41, Inciso VI, alínea “i”, do Anexo I do Decreto nº 9.035, de 20 de abril de 2017, da seguinte 

forma: a) fixar em até R$ 4.453.272,14 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, 
duzentos e setenta e dois reais, e catorze centavos) a remuneração global a ser paga aos 
administradores da ABGF, no período compreendido entre abril deste ano e março do ano 
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seguinte; b) recomendar a observância dos limites individuais definidos pela SEST, ressaltada 
a sua competência para fixar esses limites para o período de doze meses, por rubrica e por 
cargo, atendo-se ao limite global definido na alínea "a"; c) delegar ao Conselho de 
Administração a competência para autorizar o pagamento efetivo mensal da remuneração, 
observado o limite global e individual previstos nas alíneas "a" e "b", respectivamente; d) fixar 
os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração em um décimo da 
remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores 
relativos a adicional de férias e benefícios; e) vedar expressamente o repasse de quaisquer 
benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da empresa, por 
ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT na sua respectiva data-base; 
f) vedar o pagamento de qualquer item de remuneração não deliberado nesta assembleia 
para os administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de 
representação, nos termos da Lei nº 6.404/76, art. 152; g) caso haja algum Diretor na situação 
de cedido (servidor público ou empregado de outra estatal), deverá ser observado o Decreto 
nº 9.144/2017 e a remuneração máxima a ser reembolsada é o limite individual aprovado para 
cada Diretor; h) caso algum Diretor seja empregado da empresa, seu contrato de trabalho 
deverá ser suspenso, na forma da súmula nº 269 do TST; i) condicionar o pagamento da 
“quarentena” à aprovação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República – 
CEP/PR, nos termos da legislação vigente; j) fixar os honorários mensais dos membros do 
Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria 
Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios; e k) fixar os 
honorários mensais dos membros do Comitê de Auditoria em 20% da remuneração média 
mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de 
férias e benefícios. Ademais, a União, por intermédio de seu representante legal, registrou a 
necessidade da ABGF regularizar os excessos apontados na remuneração dos Diretores, 
realizada no período 2017/2018, relativos às “Gratificação de Férias”, “Auxilio Alimentação”, 
“Plano de Saúde” e “Outros Ressarcimentos Patronal Órgão de Origem - Diretores Cedidos”, 
ou a apresentação das devidas justificativas para os aludidos excessos, conforme consta na 
conclusão da Nota Técnica 5606/2018-MP, de 09 de abril de 2018. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a Assembleia às dez horas. Eu, Wagner Efrem de Souza, Secretário da 
Assembleia, lavrei a presente ata em 5 (cinco) vias de igual teor e forma que, depois de lida 
e aprovada, foi assinada pelo representante legal da União, pelo Diretor Presidente da ABGF 
e por mim. 
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