
TERMO DE COMPROMISSO

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 20/2003

A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS , doravante denominada simplesmente CVM, neste ato representada
pelo seu Presidente Marcelo Fernandez Trindade, TREXEY INVESTIMENT S/A, inscrita no CNPJ sob o nº
05813176/0001, com sede na rua Martin Fierro nº 2461, Montevideo, Uruguay; OSCAR JÚLIO LARRAURA
PAMPILLON, uruguaio, empresário, portador da carteira de identidade nº 1808858-5, domiciliado na rua Martin Fierro
nº 2461, Montevideo, Uruguay, doravante denominados "COMPROMITENTES", tendo em vista a proposta formulada
nos autos do Inquérito Administrativo CVM nº 20/03, aprovada pelo Colegiado da CVM em sessão realizada em 14 de
junho de 2005, resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso, com fulcro no parágrafo 5º do artigo 11 da Lei
nº 6.385/76, com redação dada pela Lei nº 9.457/97 e alterada pelo Decreto nº 3.995/01 e no art. 7º da Deliberação
CVM n.º 390, de 08 de maio de 2001, consoante as cláusulas e condições seguintes:

1. Com vistas a pôr fim ao processo administrativo CVM n.º 20/03, os COMPROMITENTES se dispõem a custear a
dois Procuradores desta Comissão de Valores Mobiliários a participação em Cursos de Pós-Graduação Legal Law
Master (LL.M.), no valor de R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais) cada um, ministrados pela Veris
Educacional S/A, razão social do Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais, doravante IBMEC (Av. Rio Branco nº
108, 2º andar – tel: 21-3284-4000);

2. os COMPROMITENTES, dando integral cumprimento ao compromisso ora assumido perante a CVM, anexam à
presente o comprovante do pagamento, em favor do IBMEC, de duas inscrições no Curso de Pós-graduação Legal
Law Master, no valor total de R$ 43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos reais), em nome da CVM, que poderão
ser preenchidas na edição do curso que se iniciará no próximo mês de setembro (não há data exata para o início das
aulas) ou na edição que se iniciará no mês de março vindouro – 2006), bastando que os Procuradores a serem
indicados pelo Sr. Presidente da CVM exibam suas credenciais e o ofício de apresentação à secretaria do IBMEC,
para se submeterem às formalidades da matrícula;

3. E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente termo de compromisso em três vias, de igual teor e
forma, que será publicado no Diário Oficial , para que produza seus efeitos de direito.

Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2005.
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