
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2007/11305

TERMO DE COMPROMISSO

 

A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS , doravante denominada simplesmente CVM, neste ato representada por
sua Presidente, Sra. Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, de um lado, e de outro, CLÁUDIO SALVADOR
LEMBO, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.108.908-49, residente e domiciliado na Cidade e no
Estado de São Paulo, à Rua Herculano de Freitas, 356, Bela Vista, o doravante denominado COMPROMITENTE,
tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2007/11305
("PAS"), aprovada pelo Colegiado da CVM em reunião de 05/06/2008, resolvem, com fundamento no parágrafo 5º, do
artigo 11, da Lei nº 6.385/76, e nos incisos I e II, do artigo 7º, da Deliberação CVM nº 390/01, celebrar o presente
TERMO DE COMPROMISSO, com base nas cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª - O COMPROMITENTE obriga-se, como condição para celebração do Termo de Compromisso, a enviar
correspondências com aviso de recebimento na modalidade Mão Própria aos Governadores de Estados-membros da
Federação contendo o comunicado constante do Anexo 1 do presente TERMO DE COMPROMISSO.

Parágrafo 1º - A CVM poderá tornar pública, da forma que entender cabível, a declaração de que trata essa cláusula.

Cláusula 2ª - O COMPROMITENTE obriga-se a atender os veículos de comunicação que o procurem para tratar do
assunto.

Cláusula 3ª - O COMPROMITENTE, no prazo de 60 (dez) dias, contados da data de publicação do presente
documento no Diário Oficial da União, encaminhará à Coordenação de Controle de Processos Administrativos
("CCP"): (i) cópia do comprovante de envio das correspondências previstas na Cláusula 1ª, e (ii) os exemplares de
periódicos que contenham declarações porventura prestadas na forma da Cláusula 2ª, para fins de juntada aos autos
do processo e comprovação do cumprimento da obrigação.

Cláusula 4ª - O COMPROMITENTE responde pelo fiel cumprimento das obrigações e observância das condições ora
ajustadas.

Cláusula 5ª - Nos termos do § 6º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a assinatura do presente TERMO DE
COMPROMISSO não importa confissão do COMPROMITENTE quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da
ilicitude de sua conduta.

Cláusula 6ª - O andamento do PAS ficará suspenso em relação ao COMPROMITENTE a partir da data de
publicação do TERMO DE COMPROMISSO no Diário Oficial da União, pelo prazo estipulado para o cumprimento das
obrigações assumidas.

Cláusula 7ª - A Superintendência de Relações com Empresas (" SEP") deverá atestar o cumprimento das obrigações
pactuadas no TERMO DE COMPROMISSO.

Cláusula 8ª - Uma vez cumpridas todas as obrigações ora pactuadas, conforme devidamente atestado pela SEP e
homologado pelo Colegiado da CVM, o PAS será definitivamente arquivado em relação ao COMPROMITENTE.

Cláusula 9ª - Caso o COMPROMITENTE não cumpra as obrigações assumidas neste TERMO DE COMPROMISSO,
o mesmo se constituirá em título executivo extrajudicial, conforme dispõe o § 7º, do art. 11, da Lei nº 6.385/76, bem
como a CVM dará continuidade ao PAS, nos termos do § 8 o do citado artigo.

E, assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO, em três vias, de igual teor
e forma, que será publicado no Diário Oficial da União, para que produza seus efeitos de Direito.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2008.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana

CLÁUDIO SALVADOR LEMBO
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Testemunhas:

Nome: Simone Ribeiro de Souza  Nome: Leonardo José Fernandes da Silva

CPF: 143.873.508-14  CPF: 069.424.227-62

 

 

Anexo 1

"Na qualidade de ex-governador do Estado de São Paulo, o declarante reconhece que o bom funcionamento do
mercado de capitais pressupõe a oportuna e correta divulgação de informações capazes de influenciar a cotação dos
valores mobiliários de emissão de companhias abertas sob controle estatal, mesmo quando digam respeito a fato
conhecido em razão do exercício de cargo público, ou decorram de decisão de governo tomada fora do âmbito
societário.

Há de se ter em mente que o fato de se tratar de sociedade de economia mista não mitiga o dever de guardar sigilo ou
de promover a divulgação imediata e isonômica de atos ou fatos considerados relevantes, nos termos da legislação
aplicável, especialmente da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM referente ao assunto.

O declarante exorta todos os agentes políticos e gestores públicos a atuarem sempre de forma articulada com os
canais institucionais da companhia aberta, especialmente com o Diretor de Relações com Investidores, notadamente
quando for necessário ou conveniente, sob o ponto de vista político ou administrativo, dar publicidade a eventos
relativos, em alguma medida, às operações sociais ou a mudanças na estrutura da propriedade acionária. Aliás, em
relação a tais eventos e na exata medida da sua possível repercussão no âmbito da companhia aberta, o Diretor de
Relações com Investidores deve ser sempre informado o mais cedo possível, até para que possa acompanhar de
perto o desenvolvimento dos fatos e a situação do mercado e, tempestivamente, cumprir fielmente os seus deveres
legais e regulamentares.

No contexto acima, é preciso sopesar permanentemente os deveres dos agentes públicos decorrentes do princípio
constitucional da publicidade e das regras de confidencialidade no âmbito da Administração Pública e as regras
especiais de divulgação e sigilo aplicáveis às companhias que apelam à poupança popular, para que seja possível,
em cada caso, encontrar o ponto exato no qual todos os relevantes interesses envolvidos sejam plenamente
observados.

Enfim, o declarante reconhece que informações que possam ter impacto sobre a companhia aberta de economia mista
devem, antes de serem aventadas publicamente pelo agente público, ser transmitidas ao mercado e à CVM pela
própria companhia, por meio de sua administração."
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