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Brasília, DF; Diretor Executivo: PAULO HENRIQUE BEZERRA
RODRIGUES COSTA, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade nº 4609719-SSP/PE, inscrito no CPF
sob o nº 898.379.404-68, residente e domiciliado na SQNW 311,
Bloco F, apt. 407, Bairro Noroeste, Brasília, DF; e Diretor Executivo:
HUMBERTO JOSÉ TEÓFILO MAGALHÃES, brasileiro, casado,
formado em direito, portador da cédula de identidade nº 1.281.463-
SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 480.396.911-68, residente e do-
miciliado na SQS 211, Bloco H, apt. 103, Asa Sul, Brasília, DF.
ENCERRAMENTO: Não havendo qualquer outra matéria a ser dis-
cutida, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos,
determinando que fosse lavrada a presente ata. Assinaturas: Mesa -
Michelle Ramos da Silva, Secretária; ACIONISTA: Caixa Econômica
Federal, representada por sua Presidenta, Miriam Aparecida Belchior.
JCDF 20150668872 em 22 de julho de 2015. Gisela Simiema Ceschin
- Presidente.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES

COM INVESTIDORES INSTITUCIONAIS

ATOS DECLARATÓRIOS DE 20 DE AGOSTO DE 2015

No- 14.390 - O Superintendente de Relações com Investidores Ins-
titucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da com-
petência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21 de julho de
1993, cancela, por decisão administrativa, a autorização concedida a
EVERGREEN INVESTIMENTOS - GESTAO DE RECURSOS LT-
DA, CNPJ nº 12.353.125, para prestar os serviços de Administrador
de Carteira de Valores Mobiliários previstos na Instrução CVM nº
306, de 5 de maio de 1999.

No- 14.391 - O Superintendente de Relações com Investidores Ins-
titucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da com-
petência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21 de julho de
1993, cancela, a pedido, a autorização concedida a STOCK ASSET
MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS
LTDA, CNPJ nº 07.922.119/0001-60, para prestar os serviços de
Administrador de Carteira de Valores Mobiliários previstos na Ins-
trução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999.

No- 14.392 - O Superintendente de Relações com Investidores Ins-
titucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da com-
petência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21 de julho de
1993, cancela, a pedido, a autorização concedida ao Sr. ANTONIO
GERALDO DA ROCHA, CPF nº 175.296.627-91, para prestar os
serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários pre-
vistos na Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999.

No- 14.393 - O Superintendente de Relações com Investidores Ins-
titucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da com-
petência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21 de julho de
1993, autoriza BRUNO CAJADO DE FREITAS VALLE, CPF nº
346.834.138-50, a prestar os serviços de Administrador de Carteira de
Valores Mobiliários previstos na Instrução CVM nº 306, de 5 de maio
de 1999.

No- 14.394 - O Superintendente de Relações com Investidores Ins-
titucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da com-
petência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21 de julho de
1993, autoriza GUSTAVO BEZERRA DE MENEZES CORTES, CPF
nº 085.746.877-40, a prestar os serviços de Administrador de Carteira
de Valores Mobiliários previstos na Instrução CVM nº 306, de 5 de
maio de 1999.

FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
SUPERINTENDÊNCIA

DE PROCESSOS SANCIONADORES
COORDENAÇÃO DE CONTROLE

DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

PAUTA DE JULGAMENTO

PAUTA DE JULGAMENTOS, ABERTOS AO PÚBLICO,
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES -
CVM.

I - Marcação de Sessão de Julgamento: nos termos do dis-
posto nos artigos 27 a 36 e artigo 40, todos da Deliberação CVM nº
538, de 05.03.2008, comunicamos que será realizada a seguinte Ses-
são de Julgamento de Processo Administrativo Sancionador, na data,
horário e local abaixo mencionados.

Ficam desde já convocados os acusados e seus represen-
tantes, ou advogados, devidamente constituídos nos autos, para, que-
rendo, comparecer à Sessão de Julgamento do Processo Adminis-
trativo Sancionador e oferecer sustentação oral de sua defesa.

Eventuais alterações na presente pauta serão objeto de pu-
blicação no Diário Oficial da União.

PAS CVM nº RJ2014/8297 - Danivest Soluções em Ne-
gócios Ltda.

Data: 08.09.2015
Horário: 15h
Relator: Diretor Pablo Renteria
Procuradora: Cristiane Iwakura
Local: Rua Sete de Setembro, 111 - 34º andar - Centro - Rio

de Janeiro - RJ.
Objeto do processo: Apurar eventual responsabilidade da Da-

nivest Soluções em Negócios Ltda. e de Daniel Domingos dos Santos
pelo exercício da atividade de administração profissional de carteira
de valores mobiliários, sem prévia autorização da CVM (art. 23 da
Lei nº 6.385/76, c.c. o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99).

ACUSADOS ADVOGADOS

Danivest Soluções em Negócios Ltda. Não constituiu advogado
Daniel Domingos dos Santos Não constituiu advogado

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2015.
JOSÉ PAULO DIUANA DE CASTRO

Chefe
Em exercício

II - débito inscrito em dívida ativa de impostos estaduais
perante a unidade federada a qual esteja vinculada.

§1 º Não se aplicará o disposto no caput, caso o requerente
comprove que os respectivos débitos estão garantidos por depósito
judicial ou administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações con-
tratuais, penhora de bens, ou outro tipo de garantia, a juízo da Pro-
curadoria Geral do Estado, se inscritos em dívida ativa, ou a juízo da
administração tributária competente, caso estejam pendentes de ins-
crição na dívida ativa, em valor suficiente à liquidação dos débitos,
enquanto eles perdurarem, ou forem objeto de pedido de parcela-
mento deferido e celebrado, que esteja sendo regularmente cum-
prido.

§ 2º A administração tributária de cada unidade federada
signatária do Protocolo ICMS 2/14 ou do Protocolo ICMS 5/14 po-
derá eleger outros requisitos, desde que pertinentes, para o enqua-
dramento do contribuinte ao tratamento diferenciado.";

VI - o art. 5º
"Art. 5º A pedido do requerente, devidamente fundamentado,

a administração tributária competente poderá dispensar o cumpri-
mento das exigências relacionadas nos artigos 3º e 4º, desde que
sejam justificáveis.";

VII - o art. 7º:
"Art. 7º A administração tributária de cada unidade federada

comunicará ao Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ a inclusão ou exclusão dos estabelecimentos
beneficiados pelo tratamento diferenciado e este providenciará a pu-
blicação de Ato COTEPE contendo a relação de todos os bene-
ficiados pelo tratamento, nos moldes do ANEXO ÚNICO.";

VIII - o art. 8º:
"Art. 8º Ficam revogados o Ato Cotepe ICMS 11/14 e o Ato

Cotepe ICMS 12/14, ambos de 1º de abril de 2014.".
Art. 2º Ficam acrescidos os seguintes dispositivos ao Ato

COTEPE ICMS 20/15, com as redações que se seguem:
I - o § 2º ao art. 3º:
"§ 2º Caso a unidade federada participante opte pelo re-

querimento na forma do § 1º do art. 2º, os documentos arrolados no
caput deverão contemplar todos os estabelecimentos situados na uni-
dade federada solicitada.";

II - o art. 9º:
"Art. 9º Esta ato entra em vigor na data de sua publicação no

Diário Oficial da União, produzindo efeitos, relativamente:
I - ao art. 8º, a partir dos efeitos da primeira publicação de

Ato Cotepe a que se refere o art. 7º;
II - aos demais artigos, a partir de sua publicação.";
III - o anexo único:
"ANEXO ÚNICO - Relação dos contribuintes beneficiados

no cumprimento de obrigações tributárias relativas ao ICMS na pres-
tação de serviço de transporte e na armazenagem de Etanol Com-
bustível no sistema dutoviário

ITEM UNIDADE FE-
DERADA

TIPO DE ETANOL
(EAC ou EHC)

CNPJ INSCRIÇÃO ES-
TA D U A L

RAZÃO
SOCIAL

".
Art. 3º Fica revogado o item IV do art. 6º do Ato COTEPE

ICMS 20/15.
Art. 4º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no

Diário Oficial da União.

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA

DESPACHOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
Em 20 de agosto de 2015

Publica os Laudos de Análise Funcional -
PAF - ECF.

No- 157 - O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e em con-
formidade com o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS
15/08, de 4 de abril de 2008, comunica que as empresas desen-
volvedoras de Programa Aplicativo Fiscal - PAF-ECF abaixo iden-
tificadas registraram nesta Secretaria Executiva os seguintes laudos de
análise funcional, nos quais consta não conformidade, emitidos pelos
órgãos técnicos credenciados pela Comissão Técnica Permanente do
ICMS-COTEPE/ICMS, a seguir relacionados:

CONSELHO NACIONAL
DE POLÍTICA FAZENDÁRIA

SECRETARIA EXECUTIVA

ATO COTEPE/ICMS No- 35, DE 19 DE AGOSTO DE 2015

Altera Ato COTEPE ICMS 20/15, que es-
tabelece os requisitos a serem observados
pelos contribuintes beneficiados no cumpri-
mento de obrigações tributárias relativas ao
ICMS na prestação de serviço de transporte
e na armazenagem de Etanol Hidratado
Combustível - EHC e Etanol Anidro Com-
bustível - EAC pelo sistema dutoviário.

O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o
art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do
ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato,
torna público que a Comissão, na sua 240ª reunião extraordinária,
realizada no dia 19 de agosto de 2015, em Brasília, DF, decidiu:

Art. 1º Os dispositivos a seguir do Ato COTEPE ICMS
20/15, de 25 de março de 2015, passam a vigorar com as seguintes
redações:

I - o art. 1º:
"Art. 1º Ficam estabelecidos os requisitos necessários para a

concessão de tratamento diferenciado no cumprimento de obrigações
tributárias relativas ao ICMS na prestação de serviço de transporte e
na armazenagem de etanol combustível pelo sistema dutoviário, nos
termos do § 1º da cláusula primeira do Protocolo ICMS 2/14, de 17
de fevereiro de 2014 e do Protocolo ICMS 5/14, de 21 de março de
2014.";

II - o art. 2º:
"Art. 2º O requerimento de concessão do tratamento di-

ferenciado citado no art. 1º deverá ser, cumulativamente:
I - distinto por tipo de etanol combustível, EHC ou EAC, a

ser transportado ou armazenado no sistema dutoviário;
II - dirigido ao departamento de combustíveis da Secretaria

de Fazenda de vinculação do estabelecimento requerente.
§ 1º. A critério de cada unidade federada, o requerimento de

concessão do tratamento diferenciado poderá ser único para os es-
tabelecimentos da unidade federada solicitada.

§ 2º. Caso o requerente solicite a concessão do tratamento
diferenciado para os dois tipos de etanol combustível, uma única via
dos documentos, a que alude o art. 3º, irá instruir ambos os re-
querimentos.";

III - o item VII do art. 3º:
"VII - certidões das Fazendas Federal e Estadual dos car-

tórios de distribuição civil, das Justiças Federal e Estadual e dos
cartórios de registro de protestos das comarcas do estabelecimento
solicitante.";

IV - o parágrafo único do art. 3º:
"§ 1º Outros documentos pertinentes poderão ser solicitados

pela administração tributária de cada unidade federada signatário do
Protocolo ICMS 2/14, ou do Protocolo ICMS 5/14.";

V - o art. 4º:
"Art. 4º Para que o tratamento diferenciado seja concedido, o

requerente não poderá ser responsável por:
I - débito de imposto estadual decorrente de Auto de In-

fração e Imposição de Multa perante a unidade federada a qual esteja
vinculada;
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