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A SGE / COL

  

Assunto: Pedido de Reconsideração de Decisão do Colegiado 
                Processo nº 19957.003611/2020-91 e 19957.003612/2020-35 

  

 
Trata-se de pedido de reconsideração de Decisão do Colegiado da CVM
protocolizado em 23.10.2020 pelo senhor Luiz Alfredo Paulin, na qualidade de
advogado do senhor Fernando Passos, nos termos do inciso IX da Deliberação nº
463/2003 (1127081).  
 
Na reunião do dia 08.09.2020, o Colegiado da CVM por unanimidade, acompanhou
as conclusões da área técnica, e deliberou pelo não provimento do recurso contra
decisão da Superintendência de Processos Sancionadores de não conceder vista
integral dos autos dos Inquéritos administrativos 19957.003611/2020-91 e
19957.003612/2020-35 (1113447).  
 
A respeito do presente pedido de reconsideração, considerando a data em que o
requerente foi informado da Decisão , em 08.10.2020 (1115524) e a data do
citado expediente, nos termos do inciso IX-A da Deliberação CVM nº 463/2003,
entendemos que o presente Pedido é tempestivo. 
No expediente, o requerente alega ser necessária a correção do extrato da ata da
Reunião do Colegiado nº 33/2020 (1113447).  No referido extrato consta que o
Diretor Gustavo Gonzalez teve uma divergência pontual em relação ao
entendimento da área técnica. Segundo argumenta o recorrente, da leitura do
voto do Diretor Gustavo Machado Gonzalez (1113419), seria “Inconteste que o
Diretor divergiu integralmente do Colegiado, pelo que, nessa nova assentada, tal
equívoco deve ser desfeito”. 
Ao nosso ver, no entanto, tal argumento não merece acolhida. Isto, pois a decisão
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do colegiado foi unânime em acompanhar a área técnica. Assim, não faz sentido
falar que o diretor divergiu integralmente, se ele mesmo votou por não dar
provimento ao recurso, juntamente com os demais membros do colegiado,
acompanhando a decisão da SPS. 
Desta forma, não estão presentes neste caso as hipóteses de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material ou de fato na decisão,  previstas no
artigo IX da Deliberação n° 463/2003. 
 
Isto posto, sugerimos o encaminhamento deste processo à Secretaria Executiva
do Colegiado, por intermédio da Superintendência Geral, para a apreciação do
tema. 
  
 

  

  
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Cesar de Freitas Henriques,
Gerente, em 28/10/2020, às 16:30, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Guilherme de Paula
Aguiar, Superintendente, em 28/10/2020, às 16:40, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1129410 e o código CRC 21F48E8E.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1129410 and the "Código CRC" 21F48E8E.

  

Referência: Processo nº 19957.003612/2020-35 Documento SEI nº 1129410

Memorando 43 (1129410)         SEI 19957.003612/2020-35 / pg. 2

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1129410&crc=21F48E8E
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1129410&crc=21F48E8E

	Memorando 43 (1129410)

