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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº08/2013 

Reg. Col. nº 0123/2016 

 

 

Acusado Advogado 

Nominal DTVM Ltda. Raphael Schettino Duarte (OAB/RJ nº 105.320) 

Olímpio Uchoa Vianna  
Fernando Orotavo Lopes da Silva Neto (OAB/RJ 

nº 71.245) 

 

Assunto: Providências processuais  

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira 

 

DESPACHO 

1. Os autos do presente processo foram a mim distribuídos em reunião do Colegiado de 

11.10.2016, visto que o então Diretor Relator Gustavo Borba declarou-se impedido, na forma 

do art. 7º, §2º, da Deliberação 558, de 2008
1
 (fls. 905 e 906). 

2. Em 22.02.2017, a Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) requereu o 

encaminhamento destes autos à Coordenação de Controle de Processos (“CCP”), com intuito 

de providenciar a intimação de Eugênio Pacelli Marques de Almeida Holanda e Gestora de 

Recebíveis Tetto Habitação S/A, para que eles possam apresentar suas razões de defesa, nos 

termos do artigo 13 da Deliberação CVM nº 538, de 2008
2
, e, com isso, passem a integrar o 

presente processo.  

3. Tal pedido tem por fundamento recomendação da Procuradoria Especializada junto à 

CVM (“PFE”), contida no Memorando nº 00182/2016 (fls. 913 e 914), o qual sugere que 

Eugênio Pacelli Marques de Almeida Holanda e Gestora de Recebíveis Tetto Habitação S/A 

sejam julgados em conjunto com os acusados Nominal DTVM Ltda. e Olímpio Uchoa 

Vianna, uma vez em que eles, assim como os acusados neste processo, conseguiram anular os 

                                                           

1 § 2º O diretor sorteado que não estiver presente na sessão de sorteio, ou somente detecte a existência de 

impedimento ou suspeição em momento posterior, deverá declarar-se impedido ou suspeito por despacho aos 

autos, devolvendo-os à CGP para novo sorteio, observado o disposto no § 1º.  

2 Art. 13. O acusado será intimado, por escrito, para apresentação de defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da data da intimação. 
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efeitos da decisão proferida pela CVM na sessão de julgamento de 28.09.2010, referente ao 

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 06/2007, o que acarreta a necessidade de outro 

julgamento, conforme restou decidido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos 

do Mandado de Segurança nº 0016771-30.2013.4.02.5101. 

4. Isto posto, decido acolher a recomendação da PFE e o pedido da SPS, remetendo os 

autos do presente processo à CCP para que (i) providencie as intimações de Eugênio Pacelli 

Marques de Almeida Holanda e Gestora de Recebíveis Tetto Habitação S/A, na forma do art. 

13 da Deliberação CVM nº 538, de 2008, e (ii) publique este despacho no Diário Oficial da 

União, de acordo com o art. 40 da Deliberação CVM nº 538, de 20083, e na rede mundial de 

computadores. 

 

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

Henrique Balduino Machado Moreira 

Diretor Relator 

                                                           
3
 Art. 40. Com exceção das hipóteses previstas nos arts. 13, 26 e 37 desta Deliberação, a comunicação dos atos e 

termos processuais far-se-á mediante publicação no Diário Oficial da União, que conterá os elementos 

indispensáveis para ciência da parte interessada e de seu procurador. 


