
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

  

Memorando nº 44/2019-CVM/SEP
 

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019.

 

  

À SGE

  

Assunto: Consulta

  

Reportamo-nos ao Memorando nº 55/2016-CVM/SEP, de 10.05.16, por
meio do qual foi encaminhada, ao Colegiado, consulta acerca do cancelamento do
registro de companhia estrangeira   da LAEP INVESTMENTS LTD (fls. 33/36 do
0229698).

De acordo com o extrato da Ata da Reunião do Colegiado de 18.07.17
(0339897) “O Diretor Relator ponderando (i) os argumentos constantes no Parecer
da PFE-CVM, subscrito pelo MPF, e (ii) a manifestação da SEP, especialmente
acerca da inconveniência em manter indefinidamente cadastros de empresas
inadimplentes, o Relator votou no sentido de prorrogar a manutenção do registro
da Emissora na CVM por um ano, a contar da presente decisão, devendo a matéria
retornar para nova análise do Colegiado após esse período”.

O Colegiado, por unanimidade, acompanhou o voto do Diretor Relator.
Em 19.08.19, foi encaminhado, à PFE, o Memorando nº 38/2019-

CVM/SEP (0816862), por meio do qual  a SEP informa que mantém o entendimento
exposto no Memorando nº 55/2016-CVM/SEP e solicita a manifestação da
Procuradoria Federal Especializada.

A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM, por meio da Nota n.
00042/2019/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU e dos Despachos n. 00183/2019/GJU - 2/PFE-
CVM/PGF/AGU e n. 00540/2019/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU, de 30.08.19, se
manifestou pela manutenção do registro da LAEP INVESTMENTS LTD (0834574).

Neste momento, e considerando: (i) que a SEP mantém o
entendimento exposto no supracitado Memorando nº 55/2016-CVM/SEP, de
10.05.16; e (ii) a manifestação da PFE, de 30.08.19, encaminhamos o presente
processo à Superintendência Geral para conhecimento e eventuais considerações
e, se de acordo, o encaminhamento da questão ao Colegiado para nova
manifestação, esclarecendo que a SEP será a responsável por relatar o caso, não

Memorando 44 (0839566)         SEI 19957.001368/2017-71 / pg. 1



sendo necessário, portanto, sorteio de Diretor-Relator.

  

  
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Kelly Leitão Sanguinetti, Chefe
de Seção, em 12/09/2019, às 16:01, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,
Superintendente, em 12/09/2019, às 16:30, 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 0839566 e o código CRC 37CA818D.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0839566 and the "Código CRC" 37CA818D.

  

Referência: Processo nº 19957.001368/2017-71 Documento SEI nº 0839566

Memorando 44 (0839566)         SEI 19957.001368/2017-71 / pg. 2

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0839566&crc=37CA818D
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0839566&crc=37CA818D

	Memorando 44 (0839566)

