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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMBRAPA – COAUD (28.05.2020)

No dia 28 de maio de 2020, às 9 horas, por videoconferência realizada no endereço eletrônico: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/coaud-embrapa,
realizou-se a 42ª Reunião Ordinária do Coaud com a presença dos Srs. Gilson Alceu Bittencourt, João Paulo de Medeiros Lima e Luciano Fernandes. A

reunião foi iniciada pelo Presidente Gilson, que passou ao cumprimento da seguinte pauta:    

ITEM 01  -  Conhecer  e  acompanhar  a  evolução  dos  Processos  Judiciais  em andamento  e  a  sua  provisão  financeira  -  Atendimento  ao
Memorando nº 37/2020 – SEI 21148.004313/2019-51- Responsável: Alexandre Ventin – Gerente da GJC

A Sra. Cláudia Capanema, Supervisora ACON/GJC informou 2 processos cíveis totalizam R$ 1,76 milhões; 1 processo previdenciário no valor de R$
19,5 milhões e; 9 processos tributários que totalizam R$ 95,7 milhões. Os processos trabalhistas foram organizados por ano, sendo: i) Nov/2016 a

out/2017: 888 processos com valor total de R$ 38,5 milhões; ii) Nov/2017 a out/2018: 384 processos com valor total de R$ 33 milhões; iii) Nov/2018 a
out/2019: 406 processos com valor total de R$ 40,6 milhões; iv) Nov/2019 a mai/2020: 297 processos com valor total de R$ 34,2 milhões. Informou que

houve movimentação nos processos trabalhistas no âmbito da justiça, porém sem nenhuma movimentação nos processos cíveis, previdenciários e
tributários. Ainda sobre os processos trabalhistas, a Sra. Cláudia destacou os processos relevantes, assim classificados os que têm valores maiores

que R$ 300 mil. Sobre a totalidade dos processos judiciais ativos envolvendo a Embrapa, informou que após ação de força tarefa na GJC para
atualização dos dados, restavam em maio de 2020 2.649 processos ativos, dos quais 443 são relativos a responsabilidade subsidiária da Embrapa.

Manifestação do Coaud: O Colegiado agradeceu a apresentação, registrando que houve melhoria significativa na organização das informações sobre

os processos judiciais da Empresa. Sobre os processos relativos à responsabilidade subsidiária da Embrapa entende o Comitê que é importante que a
GJC faça uma análise qualitativa dos motivos que ensejaram a proposição desses processos e das cláusulas contratuais que levam a Embrapa a ser

relacionada como responsável subsidiária nos contratos com terceiros, permitindo assim que a GJC,  em conjunto com a GFC, possam subsidiar as
áreas de pessoal e de contratos  de modo a tentar reduzir o número das futuras ações judiciais por estas mesmas razões.

Além destes processos, para reduzir os riscos jurídicos futuros, o Comitê solicita que a GJC faça um levantamento e uma avaliação do conjunto dos
processos judiciais envolvendo a Embrapa dos últimos 4 anos, separando-os por área e tema, relacionando os processos com decisão favorável e

desfavorável à Embrapa, de modo a fornecer subsídios para administração e também tentar melhorar os processos nas áreas jurídica e técnica da
Empresa.

ITEM 01.1 – Follow up 31ª  Reunião: i)  Informações complementares sobre os valores provisionados para cada grupo de processos;  ii)
detalhamento  dos  processos  tributários  com  valor  acima  de  um  milhão  de  reais.  -  Atendimento  ao  Despacho  4167195  -  SEI

21148.004313/2019-51- Responsável: Alexandre Ventin – Gerente da GJC

Este item será apresentado na próxima reunião para atualização das informações da área jurídica.

ITEM 02 – Follow up 27ª Reunião: Apresentação da análise do impacto dos desligamentos de empregados no PDI no funcionamento da

Embrapa - Atendimento ao Memorando nº 206/2019 – SEI 21148.006744/2019-51- Responsável: Giovana Zappala – Gerente da GGP

A apresentação foi feita pela Sra. Lísian Camila Britto, Gerente Substituta da GGP, que informou que em julho/2019 a Embrapa contava com 9.438

empregados e destes, 1.190 já foram desligados por meio do PDI, faltando os desligamentos que ocorrerão em junho deste ano. A expectativa era que
o PDI contribuísse para a renovação do quadro de pessoal,  já que a empresa conta com um quadro envelhecido e com um grande número de

aposentados pelo INSS, além de reduzir o custo da folha de pagamento. Apesar do grande número de adesões, o PDI foi pouco atrativo para os
pesquisadores devido ao valor do teto de incentivos oferecido pelo programa de demissão incentivada.

Com a saída dos empregados pelo  PDI,  evidencia-se um razoável  impacto  na gestão da  Empresa,  exigindo uma reorganização de  processos,
readaptação e realocação de pessoas e de atividades. Foram destacadas as áreas e Unidades que foram mais impactadas com a saída de pessoal,

com destaque para: P&D, Campos Experimentais, Laboratórios, Gestão Estratégica, Inovação Tecnológica, Orçamento e Patrimônio, Comunicação,
Infraestrutura e Contratos, Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional. Na Sede, apenas a Ouvidoria teve impacto

superior a 25% de perda de empregados em relação ao total disponível. Nas Unidades Descentralizadas, a Embrapa Caprinos e a Embrapa Milho e
Sorgo tiveram impacto superior a 25% de perda de empregados em relação ao total. Para estas Unidades a Empresa adotará ações de monitoramento,

com prioridade nas ações corporativas em estudo, como análise de redimensionamento de quadro e no projeto de reestruturação da empresa.

Manifestação do Coaud: Agradeceu a apresentação e parabenizou pelas informações claras e sucintas. O Colegiado reforçou sua preocupação  com
o  funcionamento de algumas Unidades e áreas da empresa, as quais precisam de atenção e de ações urgentes para que não sofram prejuízos na

execução de suas atividades em decorrência do PDI. 

ITEM 03 – Art. 42, § 1º e Art. 43, inc. III – Estatuto: Supervisionar as atividades de elaboração das Demonstrações Financeiras – 1º Trimestre
de 2020 (Balanço, Notas Explicativas e Parecer da Auditoria Externa) – Continuidade da 41ª Reunião - Atendimento ao Memorando nº 35/2020 e

42/2020 – SEI 21148.005895/2020-26 - Responsáveis: Alexandre Barcellos – Chefe da SGE e Bruno Coelho Soares – Gerente da GFC

O Gerente Bruno Soares apresentou a nova versão das Notas Explicativas, com correções e explicações sobre os questionamentos levantados pelo
Coaud na 41ª Reunião.

Manifestação do Coaud:  Após  as análises e discussões sobre as Demonstrações Financeiras  do 1º  trimestre/2020, tanto  na 41ª  quanto nesta
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Reunião, o Comitê registra que ainda há questões não devidamente equacionadas e que têm se repetido a cada trimestre, apesar das recomendações

do Coaud, especialmente  sobre  as provisões relacionadas à folha de pagamento e ao contencioso, bem como no registro adequado das informações
referentes à Ceres e a Casembrapa. Solicitou que seja enviada ao Comitê a versão final das DFs e das respectivas Notas Explicativas o mais rápido

possível para que o Colegiado possa emitir seu posicionamento sobre as mesmas.

ITEM 04: Informes e Encerramento. Responsável: Coaud

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, secretária, e pelos membros do Comitê de Auditoria, podendo ser

extraídas cópias para as providências necessárias.

GILSON ALCEU BITTENCOURT – Presidente do Coaud

JOÃO PAULO DE MEDEIROS LIMA - Membro

LUCIANO FERNANDES - Membro

MAIRMA ALVES DE FARIAS - Secretária

Documento assinado eletronicamente por Gilson Alceu Bittencourt, Usuário Externo, em 05/06/2020, às 12:00, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por João Paulo de Medeiros Lima, Usuário Externo, em 08/06/2020, às 09:27, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO FERNANDES, Usuário Externo, em 08/06/2020, às 14:42, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mairma Alves de Farias, Analista, em 08/06/2020, às 20:36, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
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