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AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE 

FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF 

NIRE: 5350000520-0 

CNPJ: 17.909.518/0001- 45 

ATA DA 5a REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE 

 

  Data/hora/local: 02.08.2019, às 14:30 horas, na sede da ABGF, Setor Comercial 

Norte, Quadra 02, Bloco A, número 190, 10º andar, Sala 1002 do Edifício Corporate 

Financial Center, Brasília-DF. 

  Presença: Rodrigo Pereira de Mello, membro do Comitê de Auditoria, Cheila 

Wobido Rodrigues, Superintendente Administrativa e Financeira, e Paulo de Tarso 

Rodrigues, Gerente Executivo de Governança.  

  Ordem do dia: 1. Cadastro de Conselheiro de Administração da ABGF – Senhor 

Danilo Soares Pacheco de Medeiros.  

Deliberação: O Comitê de Elegibilidade da Agência Brasileira Gestora de Fundos 

Garantidores e Garantias S.A. – ABGF, à vista dos elementos contidos em anexo ao Ofício 

SEI nº 492/2019/SEST-CONSELHOS-ME, de 30/07/2019, referentes à indicação pelo 

Ministério da Economia de nome para a função de Conselheiro de Administração desta 

Companhia, e considerando especialmente as disposições contidas nos arts. 28, 51 e 54, 

inciso I, do Decreto nº 8.945/2016 (que regulamentou, no âmbito da União, as disposições 

contidas na Lei nº 13.303/2016), avaliou (a) que o indicado atende às exigências contidas 

nos incisos I e III do referido art. 28 do Decreto nº 8.945 e (b) que, preliminarmente, não 

identificou na documentação encaminhada elementos suficientes à demonstração de 

atendimento às exigências contidas nos incisos II e IV daquela mesma norma regulamentar, 

essencialmente porque: 

 

(b.1) relativamente ao inciso IV, porque (mesmo considerando os registros havidos nas 

páginas 13 e 24/25 da CTPS do indicado – constantes na documentação encaminhada em 

anexo ao acima referido Ofício SEI nº 492/2019/SEST-CONSELHOS-ME – à vista do email 

por ele enviado em 10/07/2019 às autoridades da SEI/CGORA-ME – também anexo àquele 

mesmo Ofício SEI antes referido e mencionado e acolhido no item 6 da Nota Técnica SEI 

nº 240/2019/CGORA-ME, de 10/07/2019) em princípio e nesta oportunidade não se 

vislumbrou o registro funcional como “Jovem Profissional – Administração” (constante na 

página 13 da CTPS do indicado) suficiente e adequado ao atendimento desta específica 

exigência legal, admitindo-se neste sentido apenas aqueles registros constantes nas 

páginas 24/5 da mesma CTPS (que, porém, por si não satisfazem quantitativamente a 

experiência profissional exigida pela alínea “a” do aqui analisado inciso IV do art. 28 do 

Decreto nº 8.945/2016, mesmo que à vista das disposições contidas nos seus arts. 51 e 54, 

inciso I); e 
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(b.2) relativamente ao inciso II, porque (em que pese a declaração contida nos itens 18/19 

do “Cadastro de Administradora” – constantes na documentação encaminhada em anexo 

ao acima referido Ofício SEI nº 492/2019/SEST-CONSELHOS-ME – e a assertiva neste 

sentido expressa na parte final do item 6 da já também acima referida Nota Técnica SEI nº 

240/2019/CGORA-ME), por um lado, a formação acadêmica apontada é exigência 

específica, autônoma e distinta (art. 28, inciso III e §1º, do Decreto nº 8.945/2016), não 

podendo assim ser por si considerada como suficiente e adequada à demonstração, 

também, da exigência do inciso IV, e, ainda e por outro lado, o citado inciso IV exige não 

apenas “conhecimento compatível com o cargo para o qual foi indicado” mas sim um 

“notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi indicado”, o que em princípio 

e nesta oportunidade não se vislumbrou extraível exclusivamente ou da formação 

acadêmica do indicado e/ou da sua experiência profissional comentada no item “b.1” acima. 

 

Nesta forma, o Comitê de Elegibilidade da ABGF delibera, nesta oportunidade e em 

caráter preliminar, encaminhar esta manifestação à CGORA/SEI/ME visando, se for o caso 

– a juízo daquela Coordenação-Geral –, dar conhecimento ao indicado das considerações 

acima e franquear-lhe oportunidade para eventuais considerações e/ou complementações 

(informativas ou documentais) que possam contribuir para a formação de um juízo final 

deste Colegiado  

Encerramento: a reunião foi encerrada às 15:30 horas e, 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 que, depois de 

lida e aprovada, foi assinada pelos Membros presentes. 

 

 

 
 

Rodrigo Pereira de Mello 
Membro do Comitê 

 
 
 

Cheila Rodrigues Wobido 
Membro do Comitê 

 
 
 

Paulo de Tarso Rodrigues 
Membro do Comitê (ponto focal)  


