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CONSELHO FISCAL 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE AGOSTO DE 2020 
 

Às 08h30 do dia 04 de agosto de 2020, através de recursos de teleconferência,              
realizou-se a 2ª Reunião Extraordinária de 2020 do Conselho Fiscal do Serviço Federal             
de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Rodrigo Rebouças             
Marcondes, com a presença dos Conselheiros Wagner Lenhart e Pricilla Maria Santana.            
Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de           
Jesus, Auditor Interno, Renata Pinheiro Gonsalves e André Henrique Fagundes Schirmer,           
Assessores, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Fiscal. 1.           
ABERTURA – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do             
quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. Atendendo à solicitação do Diretor Jurídico e                
de Governança e Gestão, a ordem dos assuntos na pauta original foi invertida. O              
Presidente do Conselho Fiscal convidou o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão,             
senhor Gileno Gurjão Barreto e o Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto           
Gondim Naves a participar da reunião para a apresentação de ambos assuntos na pauta              
do dia. 2. PASSIVOS CONTINGENTES – Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório            
do SerproDrive o seguinte documento: (i) 01 Apresentacao Provisao 2 Trimestre 2020.            
Durante a apresentação do assunto, o Presidente do Conselho Fiscal autorizou a            
utilização dos seguintes arquivos, apresentados ao Colegiado e disponibilizados após a           
reunião: (ii) 02 Quadro acompanhamento Processos Estrategicos - POLO AUTOR -           
JUNHO; (iii) 03 Relatorios Analiticos Processos Estrategicos - POLO AUTOR - JUNHO;            
(iv) 04 Quadro acompanhamento Processos Estrategicos - POLO REU – JUNHO; (v) 05             
Relatorios Analiticos Processos Estrategicos - POLO REU – JUNHO; e (vi) 06            
Apresentacao de Processo Judicial (acentos e caracteres especiais omitidos para manter           
coerência com o nome dos arquivos). O assunto em pauta foi abordado através de 2               
apresentações. A primeira apresentação abordou os seguintes temas: (i) Comparação          
entre os valores de provisão dos processos em execução do 1o. Trimestre de 2020 e do                
2o. Trimestre de 2020, com o detalhamento dos valores para quadro interno e quadro              
externo; (ii) Evolução da provisão do 2o. Trimestre de 2020, com detalhamento dos             
valores para processos que entraram na provisão, para processos que saíram da            
provisão, majoração nos processos anteriormente provisionados e da redução nos          
processos anteriormente provisionados. A segunda apresentação abordou os seguintes         
temas: (i) Cenários dos processos estratégicos do Serpro como Autor; (ii) Cenários dos             
processos estratégicos do Serpro como Réu. Questionados sobre o escopo de avaliação            
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dos processos, foi respondido que toda a base é avaliada, entretanto a previsão é feita               
para os processos em fase de execução, entretanto atualmente há a informação de toda a               
base, com manutenção trimestral. Questionados sobre o processo de alteração dos           
valores, foi respondido que os advogados responsáveis por cada causa solicitam a            
revisão quando há alguma alteração que impacte o valor atualmente registrado.           
Questionados se o Serpro tem mantido um banco de teses, foi respondido que sim,              
variando de acordo com a instância e tribunal. O Colegiado registrou a ciência do assunto.               
3. ESCLARECIMENTOS SOBRE CONTRATO DE CONSULTORIA – Foi disponibilizado         
ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: (i) 01 Memoriais TCU             
Processo PwC (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o            
nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Contextualização do            
evento Pucomex; (ii) Descrição da fase processual da contratação; (iii) Descrição dos            
argumentos de mérito; (iv) Detalhamento das determinações recebidas do Tribunal de           
Contas da União. O Colegiado registrou a ciência do assunto. 3. ENCERRAMENTO DA             
REUNIÃO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, André Henrique               
Fagundes Schirmer, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai              
assinada pelos Conselheiros Fiscais e por mim. 
 
 
 
 
  
    RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES WAGNER LENHART 
           Presidente do Conselho Fiscal    Conselheiro Fiscal 
 
 
 
 
 
 
 
 
             PRICILLA MARIA SANTANA         ANDRÉ HENRIQUE FAGUNDES SCHIRMER 
                    Conselheira Fiscal              Assessor 

               Secretaria-executiva do Conselho Fiscal 
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