PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº TA-RJ2005/9823
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 13 de abril de 2006
Objeto do Inquérito: "Responsabilidade da BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES e de
seu sócio e responsável técnico, Contador Sr. PAULO SÉRGIO MACHADO FURTADO,
pela emissão do Parecer de Auditoria das demonstrações contábeis da NEWTEL
PARTICIPAÇÕES S/A de 31/12/2001 e 31/12/2002 sem atendimento ao disposto nos
artigos 20 e 25, inciso IV, da Instrução CVM nº308/99"
Assunto: Prorrogação do prazo de defesa por solicitação de acusado
ACUSADOS

ADVOGADOS

BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES E CONSULTORES S/C

Dr. Márcio Monteiro Gea e outros

PAULO SÉRGIO MACHADO FURTADO

Dr. Márcio Monteiro Gea e outros

Trata-se de pedido formulado por PAULO SÉRGIO MACHADO FURTADO e BKR LOPES
MACHADO AUDITORES S/C., datado de 05/04/2006 e protocolado nesta mesma data,
solicitando seja reconsiderada em parte a decisão adotada no despacho exarado em 23 de
março de 2006, no sentido de: i) deferir a suspensão do presente PAS até que seja julgado o
PAS CVM Nº 03/04, ii) se deferida a suspensão, devolver o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação de defesa, uma vez retomado o presente PAS, após o julgamento do PAS CVM
Nº 03/04, iii) denegado o pedido, seja o recurso encaminhado ao D. Colegiado desta CVM, e iv)
seja concedido efeito suspensivo da decisão do Superintendente enquanto o recurso não for
julgado.
Com base no parecer da PFE-CVM (em anexo) que se manifestou no sentido de que o presente
recurso não merece ser conhecido ante a inadequação da via eleita, decido negar provimento
ao pedido em comento, encaminhando-o ao Presidente desta CVM para decisão sobre o pedido
de efeito suspensivo e ao Colegiado para examinar a solicitação, em grau de recurso do pedido
de suspensão do presente PAS.
ANTÔNIO CARLOS DE SANTANA
Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria

1/1

