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Processo Administrativo Sancionador nº 01/2011 

Reg. Col. nº 9229/2014 

 

 

Interessados: Rafael Palladino 

 

Assunto: Pedido de produção de provas 

 

Diretor Relator: Gustavo Tavares Borba 

 

Despacho 

 

1. Trata-se de pedido de produção de provas apresentado por Rafael Paladino 

(“Acusado”) para que a CVM expedisse ofício ao Juiz da 6ª Vara Federal de São Paulo, onde 

tramita, em segredo de justiça, o processo penal de nº 0000310-82.2011.4.03.6181, do qual 

ele é réu, (i) solicitando cópias das transcrições dos depoimentos pessoais e de testemunhas 

colhidas no referido processo; ou (ii) solicitando que o juízo autorize o Acusado a juntar a 

este processo administrativo sancionador cópias dos referidos depoimentos e testemunhas (fls. 

7889-7893). 

 

2. A Superintendência de Processos Sancionadores - SPS e a Procuradoria Federal 

Especializada – PFE/CVM, acusaram Rafael Paladino por: 

 

i) na qualidade de membro do Conselho de Administração do Banco Panamericano S.A., 

faltar com o dever de lealdade ao aprovar as Demonstrações Financeiras do Banco 

Panamericano, relativamente ao exercício social findo em 2007, 2008, 2009, ciente de 

que elas não refletiam a real situação econômico-financeira da companhia, em 

violação ao art. 154, caput, da Lei n.º 6.404/76; 

 

ii) na qualidade de Diretor-Superintendente do Banco Panamericano S.A., perpetrar 

fraudes contábeis consistentes na cessão de créditos em duplicidade, recompra de 

contratos de forma simulada e manipulação de PDD, com o objetivo de falsear as reais 

condições financeiras do Banco Panamericano S.A., deixando, portanto, de exercer as 

atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e interesses da 

Companhia, em violação ao disposto no art.154, caput, da Lei n.º 6.404/76; 
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iii) deixar de zelar para que as operações realizadas entre o Banco Panamericano e as 

sociedades Administradora e Prestadora, das quais tinha ciência, observassem 

condições estritamente comutativas e com pagamento compensatório adequado, em 

violação ao disposto no art. 245 da Lei n.º 6.404/76; 

 

iv) receber, em razão do cargo que ocupava no Banco Panamericano S.A. e com recursos 

originários deste, vantagem pessoal pecuniária, extrapolando deslealmente os limites 

estabelecidos em assembleia-geral, em violação ao disposto no art. 152 c/c art. 155, 

ambos da Lei n.º 6.404/76; e 

 

v) omitir no Formulário de Referência entregue a esta CVM em 30.06.10, as vantagens 

pessoais recebidas dos controladores pelos diretores e conselheiros em razão dos 

cargos que ocupavam, em descumprimento ao disposto no art. 14 c/c art. 24, em 

especial o item 13.15 do anexo 24, todos da Instrução CVM n.º 480/2009. 

 

3. Embora a transcrição de parte do depoimento que consta do requerimento (opinião de 

Silvio Santos sobre o acusado) não comprove a alegação de relevância da prova, entendemos 

que o Requerente possui a faculdade de apresentar essas provas que foram produzidas no 

referido processo judicial, desde que ele mesmo providencie as cópias dos depoimentos 

perante o Juízo e faça sua juntada aos autos administrativos com brevidade. 

 

4. Assim sendo, autorizo o Acusado a juntar as cópias certificadas das transcrições dos 

depoimentos pessoais e de testemunhas colhidos no processo penal de nº 0000310-

82.2011.4.03.6181, que tramita perante a 6ª Vara Federal de São Paulo, esclarecendo que, em 

sendo apresentados esses documentos, a CVM atribuir-lhes-á tratamento sigiloso, nos termos 

do art. 8º, §2º da Lei nº 6.385/76
1
. 

 

  

                                                           
1
  Art. 8º, §2º  Serão de acesso público todos os documentos e autos de processos administrativos, ressalvados 

aqueles cujo sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja 

assegurado por expressa disposição legal. 
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5. Por fim, encaminho os autos à CCP para que proceda com a intimação do requerente e 

de seus advogados por meio de publicação no Diário Oficial da União, conforme o art. 40 da 

Deliberação CVM nº 538, de 2008, e divulgação do presente despacho na rede mundial de 

computadores. 

 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2015. 

 

 

Gustavo Tavares Borba 

Diretor 


