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Tornar público o resultado do processo seletivo aberto para
contratação de professores substitutos referente ao Edital n° 06, de 06
de janeiro de 2012, publicado no D.O.U. n° 6, Seção 3, de 9 de
janeiro de 2012, divulgando, em ordem de classificação, os nomes
dos candidatos aprovados:

Departamento de Patologia e Diagnóstico Oral
Setorização: Patologia Oral
1 - Mário José Romanach Gonzalez Sobrinho
2 - Juliana de Noronha Neto
3 - José Alexandre da Rocha Curvelo
4 - Ruth Tramontani Ramos

EDNILSON PORANGABA COSTA

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
E ECONÔMICAS

INSTITUTO DE ECONOMIA

PORTARIA No- 862, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2012

O DIRETOR DO INSTITUTO DE ECONOMIA DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, no uso da com-
petência que lhe foi subdelegada pela Portaria Nº 5.011, de 26 de
julho de 2011, publicada no BUFRJ Nº 31, de 04 de agosto de 2011,
resolve:

Tornar público o resultado do processo seletivo aberto para
contratação de professor temporário de expansão referente ao edital
nº. 130, de 09 de novembro de 2011, publicado no DOU nº. 216, de
10 de novembro de 2011, seção 3, pág. 88, divulgando abaixo o nome
do candidato aprovado.

SETOR: TEORIA ECONÔMICA (ÊNFASE EM CRESCI-
MENTO ECONÔMICO)

Numa Mazat

CARLOS FREDERICO LEÃO ROCHA

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
INSTITUTO DE HISTÓRIA

PORTARIA No- 864, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2012

O Diretor do Instituto de História da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, resolve:

Tornar publico o resultado do processo Seletivo, aberto para
a contratação de Professor Substituto para o Setor de Historia do
Brasil do Instituto de História - Edital nº. 6, de 6 de Janeiro de 2012
- publicado no Diário Oficial da União nº. 6, de 9 de janeiro de 2012,
seção 3, páginas 68 a 70, divulgando por ordem de classificação, os
nomes dos candidatos aprovados:

1º lugar: Carlos Eduardo Dias Souza
2º lugar: Demian Bezerra de Melo
3º lugar: Cláudio Beserra de Vasconcelos

FABIO DE SOUZA LESSA

PORTARIA No- 873, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2012

O Diretor do Instituto de História da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, resolve:

Tornar publico o resultado do processo Seletivo, aberto para
a contratação de Professor Substituto para o Setor de Historia Con-
temporânea do Instituto de História - Edital nº. 6, de 6 de Janeiro de
2012 - publicado no Diário Oficial da União nº. 6, de 9 de janeiro de
2012, seção 3, páginas 68 a 70, divulgando por ordem de clas-
sificação, os nomes dos candidatos aprovados:

1º lugar: Daniel Santiago Chaves
2º lugar: Leslie Lothar Cavalcanti Hein
3º lugar: Michel Gherman

FABIO DE SOUZA LESSA

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL No 33,
DE 8 DE FEVEREIRO DE 2012(*)

OS MINISTROS DE ESTADO DA AGRICULTURA, PE-
CUÁRIA E ABASTECIMENTO, DA FAZENDA E DO PLANE-
JAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que
lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição,
considerando o disposto na Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, no
Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, e o que consta do
Processo nº 10168.001509/2011-81, resolvem:

Art. 1º Alterar a alínea "b" do inciso I, o inciso III e as
alíneas "a" e "b" do inciso IV, todos do art. 1º da Portaria In-
terministerial MF/MAPA/MP nº 453, de 14 de setembro de 2011, que
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.1º.......................................................................................
I.................................................................................................
a)...............................................................................................
b) no PEP: indústrias moageiras de trigo, avicultores e sui-

nocultores que disponham de indústrias próprias de ração animal,
inclusive integração, e comerciantes de cereais;

..................................................................................................

Ministério da Fazenda
.

III - volume de recursos: até R$ 300.000.000,00 (trezentos
milhões de reais), limitado às Operações Oficiais de Crédito - OOC,
na rubrica Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de
Produtos Agropecuários;

I V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................
a) para as operações destinadas às regiões Sul, Sudeste e

Centro-Oeste:
..................................................................................................
b) para as operações destinadas às demais localidades:
........................................................................................"(NR)
Art. 2º Esta Portaria Interministerial entra em vigor na data

de sua publicação.

GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda

MENDES RIBEIRO FILHO
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento

EVA MARIA CHIAVON
Ministra de Estado, Interina, do Planejamento,

Orçamento e Gestão

(*) Republicada por ter saído, no DOU de 9-2-2012, Seção 1, págs.
11 e 12, com incorreção no original.

DESPACHO DO MINISTRO
Em 8 de fevereiro de 2012

Processo no: 17944.000575/2006-79.
Interessado: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. As-
sunto: Contrato da Terceira Assunção de Dívida, a ser celebrado entre
a União e o FGTS, representado por seu agente operador, a Caixa
Econômica Federal, com a interveniência do Banco do Estado do
Pará S/A - BANPARÁ, no valor de R$ 3.417.846,23 (três milhões
quatrocentos e dezessete mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte
e três centavos), posicionado em 1º de março de 2006, nos termos da
Lei no 10.150, de 21 de dezembro de 2000, da Medida Provisória no

2.181-45, de 24 de agosto de 2001, da Portaria/MF no 276, de 18 de
setembro de 2001, da Portaria/MF no 346, de 7 de outubro de 2005,
e das demais normas legais e regulamentares em vigor.

Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro
Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo a
celebração, observadas as formalidades de praxe.

Publique-se e restitua-se à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para a adoção das providências complementares.

GUIDO MANTEGA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

ATO Nº 1.211, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2012

Decreta a liquidação extrajudicial da Oboé
Crédito, Financiamento e Investimento
S.A.

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 12, inciso XVII, do Regimento Interno,
anexo à Portaria n° 29.971, de 4 de março de 2005, com fundamento
nos arts. 1º, 12, alínea "c", 15, inciso I, alíneas "a" e "b", § 2º, e 16,
todos da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974,

Considerando o relatório do interventor, que confirma a si-
tuação de insolvência da instituição e a prática de violação das nor-
mas legais disciplinadoras da atividade da empresa, atestando a exis-
tência de passivo a descoberto e a inviabilidade de normalização dos
negócios da empresa, conforme consta dos processos ns. 1101518670
e 1101535677, resolve:

Art. 1º Fica decretada a liquidação extrajudicial da Oboé
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., CNPJ 01.432.688/0001-
41, com sede na cidade de Fortaleza (CE), ora sob o regime de
intervenção decretado pelo Ato Presi nº 1.201, de 15 de setembro de
2011, publicado no Diário Oficial da União de 16 de setembro de
2 0 11 .

Art. 2º Fica nomeado liquidante, com amplos poderes de
administração e liquidação, o atual interventor, Luciano Marcos Sou-
za de Carvalho, carteira de identidade RG 1679688-SSP-BA e CPF
050.894.414-72.

Art. 3º Fica indicado como termo legal da liquidação ex-
trajudicial o dia 17 de julho de 2011 (sessenta dias anteriores ao ato
de decretação do regime de intervenção).

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI

ATO Nº 1.212, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2012

Decreta a liquidação extrajudicial da Oboé
Distribuidora de Títulos e Valores Mobi-
liários S.A.

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 12, inciso XVII, do Regimento Interno,
anexo à Portaria n° 29.971, de 4 de março de 2005, com fundamento
nos arts. 1º, 12, alínea "c", 15, § 2º, 16 e 51, todos da Lei nº 6.024,
de 13 de março de 1974,

Considerando haver decretado, nesta data, a liquidação ex-
trajudicial da Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
CNPJ 01.432.688/0001-41, com sede na cidade de Fortaleza (CE),
com a qual a empresa mantém vínculo de interesse, evidenciado pela
existência de interconexão de operações e de gestão e de controle
comum, e o que mais consta dos processos ns. 1101518670 e
1101535680, resolve:

Art. 1º Fica decretada, por extensão, a liquidação extra-
judicial da Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
CNPJ 01.581.283/0001-75, com sede na cidade de Fortaleza (CE), ora
sob o regime de intervenção decretado pelo Ato Presi nº 1.202, de 15
de setembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 16 de
setembro de 2011.

Art. 2º Fica nomeado liquidante, com amplos poderes de
administração e liquidação, o atual interventor, Luciano Marcos Sou-
za de Carvalho, carteira de identidade RG 1679688-SSP-BA e CPF
050.894.414-72.

Art. 3º Fica indicado como termo legal da liquidação ex-
trajudicial o dia 17 de julho de 2011 (sessenta dias anteriores ao ato
de decretação do regime de intervenção).

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI

ATO Nº 1.213, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2012

Decreta a liquidação extrajudicial da Oboé
Tecnologia e Serviços Financeiros S.A.

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 12, inciso XVII, do Regimento Interno,
anexo à Portaria n° 29.971, de 4 de março de 2005, com fundamento
nos arts. 1º, 12, alínea "c", 15, § 2º, 16 e 51, todos da Lei nº 6.024,
de 13 de março de 1974,

Considerando haver decretado, nesta data, a liquidação ex-
trajudicial da Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
CNPJ 01.432.688/0001-41, com sede na cidade de Fortaleza (CE),
com a qual a empresa mantém vínculo de interesse, evidenciado pela
existência de interconexão de operações e de gestão e de controle
comum, e o que mais consta dos processos ns. 1101518670 e
1101535684, resolve:

Art. 1º Fica decretada, por extensão, a liquidação extra-
judicial da Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A., CNPJ
35.222.090/0001-40, com sede na cidade de Fortaleza (CE), ora sob o
regime de intervenção decretado pelo Ato Presi nº 1.203, de 15 de
setembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 16 de
setembro de 2011.

Art. 2º Fica nomeado liquidante, com amplos poderes de
administração e liquidação, o atual interventor, Luciano Marcos Sou-
za de Carvalho, carteira de identidade RG 1679688-SSP-BA e CPF
050.894.414-72.

Art. 3º Fica indicado como termo legal da liquidação ex-
trajudicial o dia 17 de julho de 2011 (sessenta dias anteriores ao ato
de decretação do regime de intervenção).

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI

ATO Nº 1.214, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2012

Decreta a liquidação extrajudicial da Cia.
Investimento Oboé.

O Presidente do Banco Central do Brasil, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 12, inciso XVII, do Regimento Interno,
anexo à Portaria n° 29.971, de 4 de março de 2005, com fundamento
nos arts. 1º, 12, alínea "c", 15, § 2º, 16 e 51, todos da Lei nº 6.024,
de 13 de março de 1974,

Considerando haver decretado, nesta data, a liquidação ex-
trajudicial da Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
CNPJ 01.432.688/0001-41, com sede na cidade de Fortaleza (CE),
com a qual a empresa mantém vínculo de interesse, evidenciado pela
existência de interconexão de operações e de gestão e de controle
comum, e o que mais consta dos processos ns. 1101518670 e
1101535685, resolve:

Art. 1º Fica decretada, por extensão, a liquidação extra-
judicial da Cia. Investimento Oboé, CNPJ 09.135.516/0001-18, com
sede na cidade de Fortaleza (CE), ora sob o regime de intervenção
decretado pelo Ato Presi nº 1.204, de 15 de setembro de 2011,
publicado no Diário Oficial da União de 16 de setembro de 2011.

Art. 2º Fica nomeado liquidante, com amplos poderes de
administração e liquidação, o atual interventor, Luciano Marcos Sou-
za de Carvalho, carteira de identidade RG 1679688-SSP-BA e CPF
050.894.414-72.

Art. 3º Fica indicado como termo legal da liquidação ex-
trajudicial o dia 17 de julho de 2011 (sessenta dias anteriores ao ato
de decretação do regime de intervenção).

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA No- 1.971, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012

O PRÓ-REITOR DE RECURSOS HUMANOS DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso de suas atri-
buições legais, resolve:

Art. 1º. PRORROGAR, por mais 01 (um) ano o prazo de
validade do Processo Seletivo Simplificado, realizado pelo INSTI-
TUTO DE ARTES, regido pelo edital 076/2011, na área ARTES
VISUAIS, SUB-ÁREA EXPRESSÃO TRIDIMENSIONAL, cujo
Edital de homologação do resultado foi publicado no Diário Oficial
da União em 21 de outubro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

SINÉSIO GOMIDE JÚNIOR

GABINETE DO MINISTRO

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012

Aprovação do Relatório de Administração
e das Demonstrações Financeiras referentes
ao 1º semestre de 2012.

O Ministro de Estado da Fazenda, na forma do art. 20 do
Regimento Interno do Conselho Deliberativo do Fundo Soberano do
Brasil, anexo à Resolução nº 1, de 17 de setembro de 2010, torna
público que o Conselho Deliberativo, em sessão ordinária realizada
em 26 de setembro de 2012, tendo em vista a competência es-
tabelecida no inciso X do art. 3° do Decreto n° 7.113, de 19 de
fevereiro de 2010, resolveu:

Art. 1o Ficam aprovados o Relatório de Administração e as
Demonstrações Financeiras do Fundo Soberano do Brasil referentes
ao 1º semestre de 2012 na forma apresentada ao Conselho Deli-
berativo do Fundo Soberano do Brasil pela Secretaria do Tesouro
Nacional, sendo autorizada sua publicação.

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

GUIDO MANTEGA

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 17 de outubro de 2012

Processo no: 17944.001129/2012-20.
Interessado: Estado da Paraíba.
Assunto: Contrato de Garantia a ser firmado entre a União, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e o
Estado da Paraíba, e Contrato de Vinculação de Receitas e de Cessão
e Transferência de Crédito, em Contragarantia, a ser firmado entre a
União e o Estado da Paraíba, com a interveniência do Banco do
Brasil S/A, ambos relativos a Contrato de Financiamento, Mediante
Abertura de Crédito, a ser firmado entre o Estado da Paraíba e o
BNDES, no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
reais).
Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro
Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo as
contratações mediante o cumprimento das exigências legais.

Processo no: 17944.001234/2012-69.
Interessado: Estado do Rio de Janeiro.
Assunto: Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado do
Rio de Janeiro. Pleito de inclusão de operações de crédito a contratar,
para o triênio 2012-2014, no valor de R$ 7.055.045.000,00 (sete
bilhões, cinquenta e cinco milhões e quarenta e cinco mil reais), no
âmbito da oitava revisão do Programa.
Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro
Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo a
oitava revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do
Estado do Rio de Janeiro, relativa ao triênio 2012-2014, com a in-
clusão das operações de crédito a contratar no valor supramencio-
nado.

Processo no: 17944.001233/2012-14.
Interessado: Estado de São Paulo.
Assunto: Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de
São Paulo. Pleito de inclusão de operações de crédito a contratar no
valor de R$ 11.958.620.000,00 (onze bilhões, novecentos e cinqüenta
e oito milhões, seiscentos e vinte mil reais), bem como de ma-
nutenção de operações de crédito a contratar remanescentes do Pro-
grama 2011-2013, no âmbito da décima revisão do Programa, para o
triênio 2012-2014.
Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro
Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo a
décima revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do
Estado de São Paulo, relativa ao triênio 2012-2014, com a inclusão
das operações de crédito a contratar no valor supramencionado.

GUIDO MANTEGA

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

NO MARANHÃO

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No- 1,
DE 9 DE OUTUBRO DE 2012

Exclui pessoas jurídicas de Parcelamento Excepcional (Paex), de que trata o art. 1º da Medida Provisória nº
303/2006.

O PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO, abaixo identificado, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto no art. 7º, I, e §§ 2º e 4º da Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006, declara:

Art. 1º Fica rescindido o Parcelamento Excepcional (Paex) de que trata o art. 1º da Medida provisória nº 303/2006, com fundamento
no art. 7º, I, do referido diploma legal, das empresas constantes da relação do Anexo Único deste Ato Declaratório, tendo em vista que foi
constatada a inadimplência por 2 (dois) meses consecutivos ou alternados, relativamente às prestações mensais.

Art. 2º É facultado ao sujeito passivo, no prazo de dez dias, contados da data da publicação deste Ato Declaratório Executivo,
apresentar recurso administrativo dirigido, ao Procurador Chefe da Fazenda Nacional no Estado do Maranhão, no endereço Rua Osvaldo Cruz,
1618, centro.

Art. 3º Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.

WALBER SILVA OLIVEIRA MACÊDO

ANEXO ÚNICO

Relação das pessoas jurídicas excluídas do Parcelamento Excepcional (Paex), Dois meses consecutivos ou alternados sem recolhimento
das parcelas ou com recolhimento parcial.

NOME CNPJ//CPF PROCESSO
A D M I N I S T R AT I V O

DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PE-
ÇAS LIMITADA

06.446.164/0001-72 11 5 2 3 . 0 0 0 2 0 1 / 2 0 1 2 - 7 6

C M NEVES COM E SERV DE VIDROS E ESQUA-
DRIAS - ME

86.771.284/0001-35 11 5 2 3 . 0 0 0 2 0 1 / 2 0 1 2 - 7 6

M DE M GURJÃO - ME 86.971.561/0001-53 11 5 2 3 . 0 0 0 2 0 1 / 2 0 1 2 - 7 6

Ministério da Fazenda
.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

RETIFICAÇÕES

No Ato do Presidente nº 1.204, de 15 de setembro de 2011,
publicado no DOU de 16.9.2011, Seção 1, página 22, proceder à
seguinte retificação na ementa e no art. 1º:

Onde se lê: "Cia. Investimento Oboé"
leia-se: "Cia. de Investimento Oboé"

No Ato do Presidente nº 1.214, de 9 de fevereiro de 2012,
publicado no DOU de 10.2.2012, Seção 1, página 30, proceder à
seguinte retificação na ementa e no art. 1º:

Onde se lê: "Cia. Investimento Oboé"
leia-se: "Cia. de Investimento Oboé"

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROCESSOS
SANCIONADORES

COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS
A D M I N I S T R AT I V O S

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 12/05

Acusados: Adauto Kiyota
Antonio Gomes Martins
Antonio Teixeira Filho
Carlos Garcia Bernardes
Hermes Bernardes Botelho
José Geraldo Pelegrini Melo
José Martins Pereira
Manacá S.A. - Armazéns Gerais e Administração
Milton Molinari Morete
Oriel Campos Leite
Paulo Cezar de Moura Bueno
Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos
Pelegrini & Rodrigues Auditores Independentes S/S
Rodolfo Aurélio Borges de Campos
Ementa: Descumprimento do dever de diligência por parte

dos administradores da Encomind - multas. Não divulgação ao mer-
cado de fato relevante - absolvições e multa. Não comunicação à
CVM, de ocorrência de fato relevante - absolvições e multas. Rea-
lização de auditoria inepta e fraudulenta - absolvições e multas. Exer-
cício abusivo de poder de controle - absolvições e multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado
da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e
na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1)Preliminarmente, rejeitar a arguição de prescrição inter-
corrente, bem como rejeitar as propostas de termo de compromisso
apresentadas pelos acusados Manacá S.A. Armazéns Gerais e Ad-
ministração, José Martins Pereira, Oriel Campos Leite, Milton Mo-
linari Morete e Paulo Cezar de Moura Bueno; e

2)No mérito, aplicar as seguintes penalidades:
i)Multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o acu-

sado Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro da
Encomind, por contratar e registrar, de forma indevida, operações
financeiras com base em duplicatas sem lastro, em infração ao art.
153 da Lei nº 6.404/76;

ii)Multa individual no valor de R$150.000,00 (cento e cin-
quenta mil reais) para os acusados Antonio Teixeira Filho, Rodolfo
Aurélio Borges Campos e Hermes Bernardes Botelho, na qualidade
de diretores da Encomind, por consentirem na indevida contratação
de operações financeiras com base em duplicatas sem lastro, em
infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;

iii)Multa no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para
o acusado Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro
da Encomind, por dar destino indevido aos recursos captados com a
emissão de debêntures, em infração ao art.153 da Lei nº 6.404/76;

iv)Multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
para o acusado Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-
financeiro da Encomind, por escriturar, de forma indevida, as vendas
efetuadas pela Encomind para o mercado interno como equiparadas à
exportação, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76;

v)Absolver Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-
financeiro da Encomind, da imputação de contratar com o acionista
controlador da companhia em condições não equitativas;

vi)Absolver Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de diretor
de relações com investidores da Encomind, da imputação de não
divulgar fato relevante relacionado ao aumento do capital social da
companhia;

vii)Absolver Carlos Garcia Bernardes, Antônio Teixeira Fi-
lho, Rodolfo Aurélio Borges Campos e Hermes Bernardes Botelho,
na qualidade de controladores da Encomind, da imputação de não
divulgar ao mercado informações sobre o reforço do poder de con-
trole da Encomind;

viii)Multa individual no valor de R$150.000,00 (cento e cin-
quenta mil reais) para os acusados Carlos Garcia Bernardes, Antônio
Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio Borges Campos e Hermes Bernardes
Botelho, na qualidade de diretores da Encomind, por não consubs-
tanciarem fato relevante no prospecto de distribuição pública de de-
bêntures de emissão da Companhia, em infração aos artigos 14 e 18
da Instrução CVM nº 13/80;

ix)Multa no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta
mil reais) para o acusado Carlos Garcia Bernardes, na qualidade de
diretor-financeiro da Encomind, por proceder à realização intempes-
tiva da reserva de reavaliação da Companhia, em infração ao art. 1 53
da Lei nº 6.404/76, bem como em infração aos itens 34 e 41 do
Pronunciamento IBRACON aprovado pela Deliberação CVM nº
183/95;

x)Inabilitação, pelo período de quatro anos, para o exercício
do cargo de administrador de companhia aberta, para o acusado Car-
los Garcia Bernardes, na qualidade de diretor-financeiro e acionista
controlador da Encomind;

xi)Multa no valor de R$158.000,00 (cento e cinquenta e oito
mil reais) para os acusados Antônio Teixeira Filho, Rodolfo Aurélio
Borges Campos e Hermes Bernardes Botelho, todos na qualidade de
acionistas controladores da Encomind, por exercício abusivo do poder
de controle, em infração ao art. 117, §1º, alíneas "a" e "f" da Lei nº
6.404/76;

xii)Absolver a Manacá S.A. Armazéns Gerais e Adminis-
tração, na qualidade de acionista controladora da Encomind, da im-
putação de exercício abusivo do poder de controle;

xiii)Absolver a Manacá S.A. Armazéns Gerais, na qualidade
de acionista controladora da Encomind, da imputação de não divulgar
ao mercado informações sobre o reforço do seu poder de controle
sobre a Companhia;

xiv)Absolver José Martins Pereira, na qualidade de diretor-
financeiro da Encomind, da imputação de não empregar, no exercício
de suas funções, o cuidado e a diligência que lhe são exigidos pelo
art. 153 da Lei nº 6.404/76;
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