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I  – DO OBJETO 

1. Trata-se de Termo de 
Empresas (“SEP” ou “Acusação
Azambuja (“Alexandre Azambuja
diretores da Ativos Brasileiros S.A. (“
177, caput da Lei nº 6.404, de 
Carlos Pereira (“José Pereira
Anunciação Markiewicz (“
qualidade de conselheiros de administração da 
e 153 da Lei nº 6.404/19763

 

                                                
1 Doc. SEI nº (0245087) 
2 Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não 
a erro. 
3 Art. 142. Compete ao conselho de administração:

(...) 
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar 
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebra
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José Carlos Pereira 
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Doriane Anunciação Markiewicz 
Walid Nicolas Assad 

Apurar eventual responsabilidade dos administradores
Brasileiros S.A. por infração aos arts. 100, 142, inciso III, 153
da Lei nº 6.404/1976 e ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/

Henrique Balduino Machado Moreira 

RELATÓRIO  

Termo de Acusação1 elaborado pela Superintendência de
Acusação”), para apurar eventual responsabilidade

Alexandre Azambuja”) e Luiz Alberto Bassetto (“Luiz Basset
diretores da Ativos Brasileiros S.A. (“Ativos ou Companhia”), por infração 

, de 1976, e ao art. 14 da Instrução CVM nº
Pereira”), Antônio Luiz Correa Lapa (“Antônio L
(“Doriane Markiewicz”) e Walid Nicolas Assad

qualidade de conselheiros de administração da Companhia, por infração aos art
3. 

         

. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não 

. Compete ao conselho de administração: 

fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar 
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos.
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administradores da Ativos 
142, inciso III, 153 e 177, caput 

14 da Instrução CVM nº 480/2009. 

elaborado pela Superintendência de Relações com 
responsabilidade de Alexandre Souza de 

Bassetto”), na qualidade de 
por infração aos arts. 100, 153 e 

14 da Instrução CVM nº 480, de 20092, e de José 
Antônio Lapa”), Doriane 

Walid Nicolas Assad (“Walid Assad”), na 
, por infração aos arts. 142, inciso III, 

. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor 

fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar 
ção, e quaisquer outros atos. 
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II  – DA ORIGEM  

2. Este processo originou-se do Processo CVM nº RJ2013/9741, instaurado em 05.09.13, 
com intuito de verificar a regularidade de quatorze companhias vinculadas a Alexandre 
Azambuja, que, em entrevista a periódico jornalístico, teria informado a intenção de montar uma 
“linha de produção” de cem companhias por ano 

III  - DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO 

3. Em 10.08.12, a Ativos foi registr
capital social distribuído entre (i) Alexandre Azambuja (10
José Pereira (26,66%) (iv) Antonio Luiz (26,66%), Templeton Trust
(10,0196%) e (vi) outros (0,0004%)
Autarquia. 

4. Alexandre Azambuja seria controlador da 
Templars Trust Investimentos Ltda.
da referida sociedade. 

5. Ainda de acordo o formulário de referência
de diretor de relações com investidores e
Alberto teria sido diretor presidente e vice
Lapa, Doriane Markiewicz, Walid Assad 
último presidente do órgão. 

6. Entre 07.10.2013 e 30.07.2014, 
Alexandre Azambuja, cujo resultado
4/nº 04/2014, de 30.07.20144 (“Relatório

7. No que se refere a Ativos, o 

a) A Companhia não possu
Caixa não teria sido hábil a 
existentes, bem como 
formalidades legais. 

b) A Companhia não teria apresentado registro de qualquer aplicação financeira, e os 
registros contábeis teriam indicado que a quase totalidade dos recursos da 
Companhia estariam sendo mantidos em seu caixa. A
caixa não teria logrado êxito, 
sede da Companhia. 

c)  A contabilidade das catorze companhias teria sido realizada por 
profissional autônomo, 
documentos fornecidos pela administração das inspeci
ingerência. 

                                                 
4 Fls. 1227-1406 
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se do Processo CVM nº RJ2013/9741, instaurado em 05.09.13, 
gularidade de quatorze companhias vinculadas a Alexandre 

Azambuja, que, em entrevista a periódico jornalístico, teria informado a intenção de montar uma 
“linha de produção” de cem companhias por ano nos próximos dez anos. 

registrada como companhia aberta nesta CVM, 
(i) Alexandre Azambuja (10%), (ii) Luiz Bassetto

(26,66%) (iv) Antonio Luiz (26,66%), Templeton Trust Investimentos Ltda. 
(10,0196%) e (vi) outros (0,0004%), de acordo com o formulário de referência arquivad

Alexandre Azambuja seria controlador da Templeton Trust Investimentos Ltda., atual 
Trust Investimentos Ltda. (“Templars”), em razão de possuir 99,9 % d

formulário de referência, Alexandre Azambuja teria ocupado 
de diretor de relações com investidores e membro do conselho de administração

diretor presidente e vice-presidente do conselho de administração
Walid Assad e José Carlos seriam membros do conselho

Entre 07.10.2013 e 30.07.2014, a CVM realizou inspeções nas companhias vinculadas a 
ado foi consignado no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE

(“Relatório de Inspeção” ou “Relatório”). 

o Relatório asseverou que: 

Companhia não possuiria o Livro de Registro de Ações Nominativas
não teria sido hábil a comprovar as movimentações financeiras e 

bem como o Livro Diário e o Livro Razão não teriam apresentado 

A Companhia não teria apresentado registro de qualquer aplicação financeira, e os 
registros contábeis teriam indicado que a quase totalidade dos recursos da 
Companhia estariam sendo mantidos em seu caixa. A tentativa de validação do 

logrado êxito, uma vez que a contabilidade não se encontra

contabilidade das catorze companhias teria sido realizada por 
profissional autônomo, que teria prestado seus serviços com base nas informações e 

necidos pela administração das inspecionadas, sem, portanto, sua 

Tel.: (21) 3554-8686 

 

se do Processo CVM nº RJ2013/9741, instaurado em 05.09.13, 
gularidade de quatorze companhias vinculadas a Alexandre 

Azambuja, que, em entrevista a periódico jornalístico, teria informado a intenção de montar uma 

nesta CVM, tendo o seu 
Bassetto (26,66%), (iii) 

Investimentos Ltda. 
, de acordo com o formulário de referência arquivado nesta 

Investimentos Ltda., atual 
99,9 % do capital social 

teria ocupado os cargos 
membro do conselho de administração, enquanto Luiz 

conselho de administração. Já Antonio 
conselho, sendo o 

companhias vinculadas a 
no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-

de Registro de Ações Nominativas, o Livro 
as movimentações financeiras e os saldos 

teriam apresentado as 

A Companhia não teria apresentado registro de qualquer aplicação financeira, e os 
registros contábeis teriam indicado que a quase totalidade dos recursos da 

tentativa de validação do 
vez que a contabilidade não se encontrava na 

contabilidade das catorze companhias teria sido realizada por apenas um 
com base nas informações e 
onadas, sem, portanto, sua 
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d) As atas de assembleias e de reuniões do 
manualmente, 
documentação

e) Os recibos de integralização de capital social e comprovantes de pagamentos de 
despesas teriam 

8. Questionados a respeito dos fatos apurados pela CVM
Pereira e Luiz Bassetto apresenta

a) A Companhia 
de seus valores mobiliários
la companhia aberta para 

b) Todos os acionistas da Companhia 
administração, 

c) A Templars teria sido 
comunicação com a CVM

d) Como Alexandre Azambuja 
conseguido apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados

e) As integralizações de capital 
proibiria a manutenção do dinheiro em 

f) O fato de a inspeção não ter encontrado o numerário não significa que ele não 
existiria, pois cab
necessário ainda 

g) A profissional de contabilidade assinava pelas companhias, mas a escrituração era 
feita por uma equipe de profissionais de contabilidade. 

h) Todos os livros sociais e as atas de assembleias gerais foram 
Comercial do Estado do Paraná
se revestido das formalidades legais exigidas e
no sistema EAP, contratado pela Templars.

9. Ainda sobre os esclarecimentos
não teria participado de atos de gestão e
compromisso para encerrar 

10. Com relação às manifestações
companhia com registro de companhia de aberta
pública não a eximiria, nem 
normas que regem o mercado de capitais
teriam ocorrido antes do pedido de registro 
Azambuja, não servindo tal fato como impeditivo da apresentação de documentos a esta CVM
obrigação que os administradores deveriam ter diligenciado 
                                                
5 Ofícios nº 204 a 209/2016/CVM/SEP/GEA
6 Fls. 1775-1776, 1778-1780, e 1782
7 No intuito de reduzir custos referentes ao registro de documentos, os livros sociais eram anexados às atas de 
assembleias em que houve subscrição ou alienação de ações.
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atas de assembleias e de reuniões do conselho teriam sido 
manualmente, vez que não teria sido encontrado livro próprio para controle 
documentação. 

recibos de integralização de capital social e comprovantes de pagamentos de 
teriam diversos erros de preenchimentos. 

Questionados a respeito dos fatos apurados pela CVM5, apenas 
apresentaram esclarecimentos, os quais estão a seguir descritos

A Companhia nunca teria tornado-se operacional, tampouco 
valores mobiliários junto ao público, de sorte que não se poderia consider

companhia aberta para os fins legais. 

acionistas da Companhia também teriam ocupado 
ção, o que afastaria possível prejuízo a terceiros.

teria sido encarregada de prestar os serviços de contabilidade e 
comunicação com a CVM, cujos serviços teriam sido prestados 

Alexandre Azambuja encontrar-se-ia preso provisoriamente, ele 
apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados

As integralizações de capital teriam sido devidamente realizadas
manutenção do dinheiro em caixa.  

O fato de a inspeção não ter encontrado o numerário não significa que ele não 
, pois caberia a terceiro contratado a gestão destes recursos, não sendo 

ainda que o caixa geral ficasse na sede da Companhia.

A profissional de contabilidade assinava pelas companhias, mas a escrituração era 
feita por uma equipe de profissionais de contabilidade.  

Todos os livros sociais e as atas de assembleias gerais foram 
Comercial do Estado do Paraná7. O Livro Caixa, Livro Razão e Livro Diário

das formalidades legais exigidas e teriam sido 
no sistema EAP, contratado pela Templars. 

esclarecimentos prestados, cabe mencionar que Antonio Lapa
de atos de gestão e lembrou a existência de 

para encerrar processos envolvendo tais questões. 

às manifestações dos administradores, a SEP aduziu 
companhia com registro de companhia de aberta não ser operacional e 

nem a seus administradores, do cumprimento das 
o mercado de capitais. Em adição, alegou que as integralizações de capital 

teriam ocorrido antes do pedido de registro de companhia aberta e da prisão de Alexandre 
não servindo tal fato como impeditivo da apresentação de documentos a esta CVM

obrigação que os administradores deveriam ter diligenciado em cumprir.
         

Ofícios nº 204 a 209/2016/CVM/SEP/GEA-4 (fls. 1509-1538). 
1780, e 1782-1784. 

No intuito de reduzir custos referentes ao registro de documentos, os livros sociais eram anexados às atas de 
assembleias em que houve subscrição ou alienação de ações. 
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conselho teriam sido controladas 
livro próprio para controle dessa 

recibos de integralização de capital social e comprovantes de pagamentos de 

apenas Antonio Lapa, José 
a seguir descritos6: 

se operacional, tampouco teria tido negociação 
, de sorte que não se poderia considerá-

teriam ocupado cargos na 
prejuízo a terceiros. 

encarregada de prestar os serviços de contabilidade e de 
, cujos serviços teriam sido prestados até 14.11.2013. 

ia preso provisoriamente, ele não teria 
apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados pela CVM. 

mente realizadas, e a legislação não 

O fato de a inspeção não ter encontrado o numerário não significa que ele não 
a terceiro contratado a gestão destes recursos, não sendo 

na sede da Companhia. 

A profissional de contabilidade assinava pelas companhias, mas a escrituração era 

Todos os livros sociais e as atas de assembleias gerais foram registrados na Junta 
o Caixa, Livro Razão e Livro Diário teriam 

teriam sido lançados eletronicamente 

Antonio Lapa alegou que 
a existência de proposta de termo de 

aduziu que o fato de uma 
não ser operacional e não ter realizado oferta 

as obrigações contidas nas 
. Em adição, alegou que as integralizações de capital 

e da prisão de Alexandre 
não servindo tal fato como impeditivo da apresentação de documentos a esta CVM, 

. 

No intuito de reduzir custos referentes ao registro de documentos, os livros sociais eram anexados às atas de 
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11. No tocante à proposta de termo de 
técnica esclareceu que ela foi apresentada em 
tratar assunto distinto do presente processo

12. Diante disso, a SEP consignou
permitido concluir que o numerário 
nenhum momento, na Companhia. Isso 
CVM de um conjunto de documentos que não teria refletido fidedignamente o capital social da 
Companhia, notadamente o estatuo social e o formulário de referência

13. No entender da área técnica, c
contábil, nos termos do art. 177, caput
de acordo com as formalidades legais, consoante o art. 100 da Lei nº 6.404/76, 
informações verdadeiras, completas, consistentes que não induzissem o investidor a erro
conforme determina o artigo 14 da Instrução CVM nº 480/09. 
administração caberia o dever de fiscalizar a atuação desta diretoria
142, III, da Lei nº 6.404/1976. 

14. Assim, a Acusação concluiu pela responsabilização de:

i. Alexandre Souza de Azambuja
investidores, em função das inconsistências nos Livros Sociais e pelos Aumentos 
de Capital “fictícios”, em infração aos artigos 153, 100 e 177,
6.404/1976 e ao artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009;

ii.  Luiz Alberto Basseto,
inconsistências nos Livros Sociais e pelos Aumentos de Capi
infração aos artigos 153, 100 e 177,
nº 480/09; 

iii.  José Carlos Pereira
administração, em função da falta de diligência e de fiscalização em relação às 
inconsistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”
infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei 6.404/76;

iv. Antônio Luiz Correa Lapa
função da falta de diligência e de fiscalizaç
Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”
142, inciso III, e 153 da Lei 6.404/76.

v. Doriane Anunciação Markiewicz
administração, em função da falta de di
inconsistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”
infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei 6.404/76;

vi. Walid Nicolas Assad
da falta de diligência e de fiscalização em relação às inconsistências nos Livros 
Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”
inciso III, e 153 da Lei 6.404/76.

                                                 
8 O PAS CVM nº 2015/3387 foi instaurado por conta da suspensão do registro da Ativos B
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ermo de compromisso mencionada por Antônio Lapa
apresentada em razão do PAS CVM nº 2015/3387, instaurado p

distinto do presente processo8. 

consignou que o conjunto de elementos juntados aos autos 
o numerário referente à integralização do capital não teria estado, 

nenhum momento, na Companhia. Isso teria como consequência a elaboração e apresentação à 
CVM de um conjunto de documentos que não teria refletido fidedignamente o capital social da 

, notadamente o estatuo social e o formulário de referência.  

No entender da área técnica, caberia aos diretores proceder à correta 
caput, da Lei nº 6.404/76, manter os livros sociais 

de acordo com as formalidades legais, consoante o art. 100 da Lei nº 6.404/76, 
verdadeiras, completas, consistentes que não induzissem o investidor a erro

determina o artigo 14 da Instrução CVM nº 480/09. E aos membros
o dever de fiscalizar a atuação desta diretoria, na forma exigida pel

concluiu pela responsabilização de: 

Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor de relações com 
investidores, em função das inconsistências nos Livros Sociais e pelos Aumentos 

“fictícios”, em infração aos artigos 153, 100 e 177,
6.404/1976 e ao artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009; 

Luiz Alberto Basseto, na qualidade de diretor-presidente, em função das 
inconsistências nos Livros Sociais e pelos Aumentos de Capital “fictícios”,
infração aos artigos 153, 100 e 177, caput da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da ICVM 

José Carlos Pereira, na qualidade de presidente do conselho de 
em função da falta de diligência e de fiscalização em relação às 

consistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”
infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei 6.404/76; 

Antônio Luiz Correa Lapa, na qualidade de conselheiro de administração,
função da falta de diligência e de fiscalização em relação às inconsistências nos 
Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios” , em infração aos artigos 
142, inciso III, e 153 da Lei 6.404/76. 

Anunciação Markiewicz, na qualidade de conselheira de 
em função da falta de diligência e de fiscalização em relação às 

inconsistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”
infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei 6.404/76; e 

Nicolas Assad, na qualidade de conselheiro de administração,
da falta de diligência e de fiscalização em relação às inconsistências nos Livros 
Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”, em infração aos artigos 142, 
inciso III, e 153 da Lei 6.404/76. 

O PAS CVM nº 2015/3387 foi instaurado por conta da suspensão do registro da Ativos Brasileiros S.A..
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Antônio Lapa, a área 
do PAS CVM nº 2015/3387, instaurado para 

o conjunto de elementos juntados aos autos teria 
não teria estado, em 

teria como consequência a elaboração e apresentação à 
CVM de um conjunto de documentos que não teria refletido fidedignamente o capital social da 

correta escrituração 
ociais obrigatórios 

de acordo com as formalidades legais, consoante o art. 100 da Lei nº 6.404/76, e divulgar 
verdadeiras, completas, consistentes que não induzissem o investidor a erro, 

aos membros do conselho de 
na forma exigida pelo art. 

, na qualidade de diretor de relações com 
investidores, em função das inconsistências nos Livros Sociais e pelos Aumentos 

“fictícios”, em infração aos artigos 153, 100 e 177, caput da Lei nº 

em função das 
tal “fictícios”, em 

da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da ICVM 

na qualidade de presidente do conselho de 
em função da falta de diligência e de fiscalização em relação às 

consistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”, em 

na qualidade de conselheiro de administração, em 
ão em relação às inconsistências nos 

, em infração aos artigos 

na qualidade de conselheira de 
ligência e de fiscalização em relação às 

inconsistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital “fictícios”, em 

conselheiro de administração,  em função 
da falta de diligência e de fiscalização em relação às inconsistências nos Livros 

, em infração aos artigos 142, 

rasileiros S.A.. 
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15. Por fim, a Acusação
tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, conforme o artigo 177, §1º, inciso I
do Código Penal9. 

IV  – DA MANIFESTAÇÃO DA 

16. Em 20.03.201710, a Procuradoria Federal Especializada entendeu que a peça acusatória
preencheu os requisitos constantes nos arts. 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008.

17. Além disso, a PFE ressaltou o cabimento de comunicação ao Ministério Público do 
Estado do Paraná, haja vista os indícios de crime de ação penal pública, à luz do artigo 1
inciso I, do Código Penal. 

V – DAS DEFESAS 

18. Embora os acusado tenham sido regulamente intimados, apenas 
razões de defesa11. 

19. O acusado alega preliminarmente 
participação nos ilícitos supostamente cometidos
fundamentação, o que teria violado 
possível “se defender daquilo que se desconhece

20. Com relação às integraliz
participou teriam sido efetivamente realizadas
que dita conferência não seria de s
delas desconfiar, ainda mais porque 

21. Refuta a existência de indícios de irregularidades nos livros sociais e 
participado da gestão, razão pela qual 

22. Por fim, o acusado discorreu sobre a finalidade das normas sancionadoras, 
a interpretação literal da lei deve vir acompanhada de sua interpretação lógica. O intérprete da 
norma deveria perquirir qual é o bem jurídico por ela tute
forma mecânica. Dessa forma, o acusado entende 
pois os fatos aqui relatados não foram capazes de prejudicar direitos ou interesses alheios.

                                                
9  Art. 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou 
à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo:
§ 1º - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular:
I - o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou 
comunicação ao público ou à assembleia, faz afirmação falsa sobre as 
oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo.
10 Doc. SEI nº (0245087) 
11 Doc. SEI nº (0274209) 
12 O acusado permaneceu como acionista e conselheiro da Companhia no período que corresponde entre 30.0
e 25.06.2014. Após o seu ingresso como membro do conselho, foram realizadas 6 integralizações de capital, sendo 
duas feitas pelo próprio acusado.
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Acusação sugeriu a comunicação ao Ministério Público do Estado do Paraná, 
tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, conforme o artigo 177, §1º, inciso I

ANIFESTAÇÃO DA PFE: 

, a Procuradoria Federal Especializada entendeu que a peça acusatória
os requisitos constantes nos arts. 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008.

Além disso, a PFE ressaltou o cabimento de comunicação ao Ministério Público do 
ado do Paraná, haja vista os indícios de crime de ação penal pública, à luz do artigo 1

Embora os acusado tenham sido regulamente intimados, apenas 

preliminarmente que a acusação não teria descrito 
ilícitos supostamente cometidos. Segundo aduz, a peça acusatória careceria de 

o que teria violado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, 
se defender daquilo que se desconhece”. 

Com relação às integralizações, o acusado afirma que as integralizações 
teriam sido efetivamente realizadas, não podendo confirmar as demais. 

seria de sua responsabilidade, bem como não teria tido razões para 
mais porque feitas em momento anterior ao seu ingresso na 

a existência de indícios de irregularidades nos livros sociais e 
, razão pela qual não teria cabimento à imputação por falta de 

discorreu sobre a finalidade das normas sancionadoras, 
a interpretação literal da lei deve vir acompanhada de sua interpretação lógica. O intérprete da 
norma deveria perquirir qual é o bem jurídico por ela tutelado, visando impedir sua aplicação de 
forma mecânica. Dessa forma, o acusado entende que o bem jurídico protegido não foi ofendido, 

fatos aqui relatados não foram capazes de prejudicar direitos ou interesses alheios.

         
. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou 

à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo:
rem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular:

o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou 
comunicação ao público ou à assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou 
oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. 

O acusado permaneceu como acionista e conselheiro da Companhia no período que corresponde entre 30.0
e 25.06.2014. Após o seu ingresso como membro do conselho, foram realizadas 6 integralizações de capital, sendo 
duas feitas pelo próprio acusado. 
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Público do Estado do Paraná, 
tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, conforme o artigo 177, §1º, inciso I, 

, a Procuradoria Federal Especializada entendeu que a peça acusatória 
os requisitos constantes nos arts. 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008. 

Além disso, a PFE ressaltou o cabimento de comunicação ao Ministério Público do 
ado do Paraná, haja vista os indícios de crime de ação penal pública, à luz do artigo 177, § 1º, 

Embora os acusado tenham sido regulamente intimados, apenas Antonio Lapa apresentou 

descrito minimamente a sua 
a peça acusatória careceria de 

ampla defesa, pois não seria 

integralizações das quais 
, não podendo confirmar as demais. Argumenta 

não teria tido razões para 
seu ingresso na Companhia12.  

a existência de indícios de irregularidades nos livros sociais e aduz que não teria 
imputação por falta de diligência.  

discorreu sobre a finalidade das normas sancionadoras, afirmando que 
a interpretação literal da lei deve vir acompanhada de sua interpretação lógica. O intérprete da 

visando impedir sua aplicação de 
bem jurídico protegido não foi ofendido, 

fatos aqui relatados não foram capazes de prejudicar direitos ou interesses alheios. 

. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou 
à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo: 

rem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular: 
o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou 

condições econômicas da sociedade, ou 

O acusado permaneceu como acionista e conselheiro da Companhia no período que corresponde entre 30.03.2012 
e 25.06.2014. Após o seu ingresso como membro do conselho, foram realizadas 6 integralizações de capital, sendo 
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23. Em sua conclusão, o acusado re
acusação e, com relação ao mérito, a total improcedência da acusação

VI  – DA PROPOSTA DE TERMO DE C

24. Em 13.06.2017, Luiz Bassetto apresentou P
se compromete a “cessar com toda e qualquer prática de atividades ou atos considerados ilícitos 
pela Comissão de Valores Mobiliários no P
irregularidades nele apontadas”. 
necessitem ser indenizados”, o acusado não propôs

25. Em 22.12.2017, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM 
aspectos legais da referida proposta
acordo devido à falta de oferta indenizatória de recomposição pelos danos difusos causados ao 
mercado de valores mobiliários. 

26. Em 16.01.2018, o Comitê de Termo de Compromisso 
o parecer da PFE, a não aceitação da proposta 

27. Em 27.02.18, o Colegiado da CVM 
rejeição da proposta. 

VII  – DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

28. Em 12.12.2017, o presente processo foi 

 

É o relatório. 

 

Rio de Janeiro, 

Henrique Balduino Machado Moreira

                                                 
13 Entendo ser provável que tenha ocorrido alguma falha, por parte do acusado, no envio de sua defesa, 
última sentença restou incompleta, dando a entender que haveria mais uma página no documento.
14 Docs. SEI no (0300992) e (0300995) 
15 Doc. SEI no (0412367) 
16 Doc. SEI no (0423040) 
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Em sua conclusão, o acusado requereu o reconhecimento da nulidade do termo de 
, a total improcedência da acusação13. 

COMPROMISSO 

iz Bassetto apresentou Proposta de Termo de Compromisso
cessar com toda e qualquer prática de atividades ou atos considerados ilícitos 

pela Comissão de Valores Mobiliários no PAS CVM nº RJ2017/628, bem como as
 Por entender que “não existem prejuízos

”, o acusado não propôs pagamento de quantia a título indenizatório.

a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE
referida proposta15, tendo concluído pela existência de óbice à celebração do 

acordo devido à falta de oferta indenizatória de recomposição pelos danos difusos causados ao 

o Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”) propôs
da proposta de termo de compromisso. 

da CVM deliberou, acompanhando o parecer do Comitê, 

ROCESSO 

Em 12.12.2017, o presente processo foi sorteado para minha relatoria. 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2018. 

 

Henrique Balduino Machado Moreira 

Diretor-Relator 

Entendo ser provável que tenha ocorrido alguma falha, por parte do acusado, no envio de sua defesa, 
última sentença restou incompleta, dando a entender que haveria mais uma página no documento.

Tel.: (21) 3554-8686 

 

quereu o reconhecimento da nulidade do termo de 

roposta de Termo de Compromisso14 em que 
cessar com toda e qualquer prática de atividades ou atos considerados ilícitos 

AS CVM nº RJ2017/628, bem como as corrigir as 
não existem prejuízos materiais que 

a título indenizatório. 

PFE”) apreciou os 
existência de óbice à celebração do 

acordo devido à falta de oferta indenizatória de recomposição pelos danos difusos causados ao 

propôs16, em linha com 

deliberou, acompanhando o parecer do Comitê, a 

Entendo ser provável que tenha ocorrido alguma falha, por parte do acusado, no envio de sua defesa, posto que a 
última sentença restou incompleta, dando a entender que haveria mais uma página no documento. 


