
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 16/2008

TERMO DE COMPROMISSO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

 

A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS , doravante denominada simplesmente CVM, neste ato representada por
seu Presidente interino, Otavio Yazbek, e o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, doravante denominado MPF, neste
ato representado pelo Procurador da República Márcio Barra Lima, de um lado, e de outro, os doravante denominados
COMPROMITENTES, (1) CARLOS AUGUSTO LIRA AGUIAR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade nº 11703711, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.209.829-72, com endereço comercial na Cidade e no
Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 1357, 6º andar, (2) LUCIANO SOARES, brasileiro, casado, economista,
portador da Cédula de Identidade nº 078239308, IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.555.737-14, residente e
domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 1100, 4º andar, (3) VALDIR ROQUE,
brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 5209285, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
473.312.758-87, residente e domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, na Rua Albina Barbosa, 210/171, (4)
JOÃO CESAR DE QUEIROZ TOURINHO, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 599.911.947-20, residente na
Cidade e no Estado de São Paulo, na Rua Fernandes de Abreu, 151/501, Itaim, (5) ISAAC SELIM SUTTON,
brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 73861182, inscrito no CPF/MF sob o nº
047.010.738-30, residente e domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, na Rua Itacolomi, 379/71, Higienópolis,
(6) MAURO AGONILHA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 64621546, SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 577.141.008-00, com endereço na Cidade e no Estado de São Paulo, na Rua Barão de
Santa Eulália, 170/182, Real Park, (7) SERGIO DUARTE PINHEIRO , brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade nº 141229652, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.435.178-16, residente e domiciliado na Cidade
e no Estado de São Paulo, na Av. Padre Pereira de Andrade, 545/184, (8) LUIZ ARANHA CORREA DO LAGO ,
brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 2259223, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
375.703.317-53, residente e domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 130/1501,
Botafogo, (9) RAUL CALFAT, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 635.261.408-63,
residente e domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, na Rua Afonso Braz, 155, 19º andar, Vila Nova
Conceição, (10) CARLOS ALBERTO VIEIRA , brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº
2344818, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.199.171-04, domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro,
na Praça Pio X, nº 17, 14º andar, (11) JOÃO CARLOS CHEDE, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da
Cédula de Identidade nº 232273366, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 180.556.647-49, domiciliado na Cidade e
no Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 72, conjunto 172, 17º andar, Itaim Bibi, (12) ERNANE GALVEAS ,
brasileiro, casado, contador, advogado e economista, portador da Cédula de Identidade nº 522839, IFP/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o nº 007.998.407-00, domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Av. General Justo, 307,
8º andar, (13) HAAKON LORENTZEN, norueguês, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº W-
206410-E-SPMAF/SP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 667.258.797-72, domiciliado na Cidade e no Estado do Rio de
Janeiro, na Av. Augusto Severo, 8, 7º andar, (14) ELIEZER BATISTA DA SILVA , brasileiro, casado, engenheiro civil,
inscrito no CREA sob o nº 7008-D-5ª e no CPF/MF sob o nº 607.460.507-63, domiciliado na Cidade e no Estado do
Rio de Janeiro, na Av. Graça Aranha, 1, 6º andar, (15) ALEXANDRE SILVA D’AMBROSIO, brasileiro, casado,
advogado, portador da Cédula de Identidade nº 7124595, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.170.338-50,
residente e domiciliado na Cidade e no Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 255, 13º andar, e (16) JORGE
EDUARDO MARTINS MORAES, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador do CREA-RJ n° 45498-D,
inscrito no CPF/MF sob o n° 550.770.307-82, com endereço comercial na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na
Av. República do Chile, 100, 15° andar, tendo em vista o Processo Administrativo Sancionador nº 16/2008 ("PAS"),
em trâmite na CVM, e o inquérito civil público em curso no MPF que apura a ocorrência de danos morais coletivos
relativamente aos fatos objeto do referido "PAS", resolvem, com fundamento no parágrafo 5º, do artigo 11, da Lei nº
6.385/76, nos incisos I e II, do artigo 7º, da Deliberação CVM nº 390/01, e respectivas alterações, bem como com base
no disposto no artigo 5°, §6°, da Lei n° 7.347/85, celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO E DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA ("TAC"), com base nas cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Os COMPROMITENTES, como condição para celebração do TAC, obrigam-se a pagar, à CVM e ao
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos de que trata o art. 13 da Lei n° 7.347/85, a importância de R$ 13.200.000,00
(treze milhões e duzentos mil reais), na proporção de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) por Carlos
Augusto Lira Aguiar e R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) pelos demais compromitentes, destinando-se metade do
montante à CVM e metade ao aludido Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

Cláusula 2ª - O pagamento previsto na cláusula anterior destinado à CVM será feito por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) e efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação do
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TAC no Diário Oficial da União. A Guia de Recolhimento da União – GRU, disponível no site www.stn.fazenda.gov.br,
contemplará os códigos 173030 para Unidade Favorecida (CVM); 17202 para Gestão; e 10171-0 para Recolhimento
(CVM – Termo de Compromisso), além do Número de Referência 200816.

Cláusula 3ª – O depósito do montante mencionado na Cláusula 1ª e destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos deverá ser realizado no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da publicação do TAC no Diário Oficial da
União, por meio de GRU que deverá contemplará os códigos 200401 para Unidade Favorecida (Secretaria de Direito
Econômico – SDE/MJ); 00001 para Gestão; e 20074-3 para Recolhimento (SDE – MULTAS PREVISTAS SOBRE
DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS), além do Número de Referência 0008.

Cláusula 4ª - O s COMPROMITENTES, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do pagamento previsto na
Cláusula 2ª, encaminharão à Coordenação de Controle de Processos Administrativos da CVM ("CCP") cópia dos
comprovantes do pagamento realizado, para fins de juntada aos autos do PAS e comprovação do cumprimento da
obrigação.

Cláusula 5ª - Os COMPROMITENTES, no prazo de 10 (dez) dias contados da data do depósito previsto na Cláusula
3ª, encaminharão à Procuradoria Federal Especializada junto à CVM ("PFE") e ao MPF cópia do comprovante
respectivo.

Cláusula 6ª - Os COMPROMITENTES respondem pelo fiel cumprimento das obrigações e pela fiel observância das
condições ora ajustadas.

Cláusula 7ª – A assinatura do presente TAC não importa confissão dos COMPROMITENTES quanto à matéria de
fato, nem reconhecimento da ilicitude das suas condutas.

Cláusula 8ª – O andamento do PAS e do inquérito civil público, ora em curso no MPF, relativo aos fatos aos quais se
refere o TAC, ficará suspenso em relação aos COMPROMITENTES a partir da data de publicação do TAC no Diário
Oficial da União, pelo prazo estipulado para o cumprimento das obrigações assumidas.

Cláusula 9ª – O presente TAC constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5°, §6°, da Lei Federal n°
7.347/85, e do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cláusula 10 – Caso os COMPROMITENTES não cumpram as obrigações assumidas neste TAC, além de este se
constituir em título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 11, §7°, da Lei n° 6.385/76, a CVM e o MPF darão
continuidade a todos os seus procedimentos relacionados com os COMPROMITENTES.

Cláusula 11 - A Superintendência Administrativo-Financeira (" SAD") deverá atestar o cumprimento das obrigações
pactuadas no TAC, no que se refere à quantia a ser paga à CVM, e à PFE caberá o atesto da quantia a ser paga ao
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

Cláusula 12 - Uma vez cumpridas todas as obrigações ora pactuadas, conforme devidamente atestado pela SAD e
pela PFE, bem como homologado pelo Colegiado da CVM, o PAS e o procedimento civil público ora em curso serão
definitivamente arquivados em relação aos COMPROMITENTES.

Cláusula 13 – A celebração do presente TAC não impede eventual instauração ou o ajuizamento de procedimentos
ou processos no âmbito penal, tampouco afeta ou prejudica qualquer direito de terceiros.

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

 

Rio de Janeiro, de de 2012.

 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Otavio Yazbek

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

2/3



Márcio Barra Lima

 

Carlos Augusto Lira Aguiar Luciano Soares

Valdir Roque João Cesar de Queiroz Tourinho

Isaac Selim Sutton Mauro Agonilha

Sergio Duarte Pinheiro Luiz Aranha Correa do Lago

Raul Calfat Carlos Alberto Vieira

João Carlos Chede Ernane Galveas

Haakon Lorentzen Eliezer Batista da Silva

Alexandre Silva D’Ambrosio Jorge Eduardo Martins Moraes

 

 

 

Testemunhas:

 

 

 

Nome: Alexandre Pinheiro dos Santos  Nome: Mário Frederico Moreira Figueiredo de
Carvalho

CPF/MF: 029.145.487-96

 

 CPF/MF: 080.542.957-31
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