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Aos 15 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 15h horas, por videoconferência, 
realizou-se reunião deste Comitê para opinar sobre a elegibilidade do(a) Senhor(a) PAULO 
ROBERTO SOARES PACHECO, indicado pelo Ministério de Minas e Energia para o cargo de 
Conselheiro Fiscal titular da EPE (recondução), com a presença da senhora ERIKA FERREIRA 
BONATO e dos senhores WLADYMIR SOARES DE BRITO FILHO e LUIS CARLOS DA 
CONCEIÇÃO FREITAS.  

Essa ata representa a síntese dos trabalhos do Comitê de Elegibilidade da EPE, realizados 
virtualmente em 15 de julho de 2020 O processo administrativo foi instaurado após o envio do 
Ofício nº 296/2020/GM-MME, de 1 de julho de 2020, recebido em 2 de julho de 2020, por meio 
eletrônico. 

Iniciados os trabalhos, o Comitê de Elegibilidade realizou pesquisa de certidões em vários 
órgãos federais, cujos resultados constam do processo. 

O parágrafo único do art. 42 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, exige, para fins 
de legalidade da recondução de conselheiros e administradores de empresas estatais, a 
“realização de treinamento anual do indicado, disponibilizado pela empresa nos últimos dois 
anos”. No caso em análise, o(a) Senhor(a) PAULO ROBERTO SOARES PACHECO ingressou 
no Conselho Fiscal da EPE em março de 2019, tendo sido realizado treinamento quando de sua 
posse (art. 42, caput do Decreto nº 8.945/2016), mediante entrega de manual e “dossiê” com 
documentos essenciais, tais como Estatuto Social e regimento interno do Conselho Fiscal, 
planejamento estratégico e metas empresariais, nos termos da Pergunta nº 102 do Manual de 
Perguntas e Respostas: Lei de Responsabilidade das Estatais, 2017, do Ministério da Economia. 

Contudo, quanto à exigência de realização de treinamento anual, cumpre destacar que não 
consta na documentação enviada à análise deste Comitê tal comprovação por parte da 
Secretaria-Geral da EPE. Conforme acima indicado, a ausência desta comprovação é motivo de 
vedação legal à recondução de conselheiros e administradores. 

Assim, presumindo-se verdadeiras as informações declaradas e os comprovantes 
apresentados, o Comitê de Elegibilidade conclui pelo não preenchimento do requisito constante 
do art. 42 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, havendo, assim, vedação legal à 
recondução do(a) Senhor(a) PAULO ROBERTO SOARES PACHECO para o cargo de 
Conselheiro Fiscal titular da EPE. O Comitê se reserva ao direito de, em sendo ofertada a devida 
comprovação de que o indicado realizou treinamento anual disponibilizado pela empresa nos 
últimos dois anos, realizar nova avaliação, caso necessário. 

A reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata, que após lida deverá ser aprovada e 
assinada por todos os presentes. 

 

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2020. 
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Wladymir Soares de Brito Filho 

__________________________________ 

Erika Ferreira Bonato 
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