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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PORTARIA No- 2.063, DE 16 DE ABRIL DE 2013

O Reitor da UFG, tendo em vista o que consta na Portaria nº
450/MP, de 06/11/2002, no Decreto nº 6.944 de 21/08/2009, resolve:

Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor Assistente, Nível 1, Área: Ensino de Filosofia
e Filosofia da Educação, realizado pelo Campus Cidade de Goiás,
objeto do Edital nº 089, publicado no D.O.U. de 03/01/2012, ho-
mologado através do Edital nº 068, publicado no D.O.U. de
17/04/2012, seção 3, pág. 60 e 61, que de acordo com a Lei nº
12.772/2012 passa a ser Professor Auxiliar, Nível 1. (Processo nº
2 3 0 7 0 . 0 2 4 4 8 9 / 2 0 11 - 4 8 )

EDWARD MADUREIRA BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO
DA BAHIA

PORTARIAS DE 9 DE ABRIL DE 2013

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve:

No- 252 - Tornar público o resultado do Processo Seletivo Simplificado
realizado por esta Universidade, para contratação de docente por tempo
determinado, para o Centro Ciências Exatas e Tecnológicas - Campus
de Cruz das Almas (BA), regulado pelo Edital Nº 05/2013, publicado
no D.O.U. nº 45, Seção 3, página 66, de 07 de março de 2013.
Área de Conhecimento: Matemática e Estatística
Disciplinas: Métodos Estatísticos e Matemática
1º Lugar: ROMÉLIA SANTOS DE ARAÚJO

No- 253 - Tornar público o resultado do Processo Seletivo Simplificado
realizado por esta Universidade, para contratação de docente por tempo
determinado, para o Centro Ciências Exatas e Tecnológicas - Campus
de Cruz das Almas (BA), regulado pelo Edital Nº 05/2013, publicado
no D.O.U. nº 45, Seção 3, página 66, de 07 de março de 2013.
Área de Conhecimento: Sistemas Elétricos e da Computação
Disciplinas: Introdução à Ciência da Computação / Processamento de
Dados I / Processamento de Dados II
1º Lugar: ERNANDO PASSOS BATISTA JUNIOR
2º Lugar: ELIABE NASCIMENTO SILVA

No- 254 - Tornar público o resultado do Processo Seletivo Simplificado
realizado por esta Universidade, para contratação de docente por tempo
determinado, para o Centro Ciências Exatas e Tecnológicas - Campus
de Cruz das Almas (BA), regulado pelo Edital Nº 05/2013, publicado
no D.O.U. nº 45, Seção 3, página 66, de 07 de março de 2013.
Área de Conhecimento: Matemática e Estatística
Disciplinas: Cálculo Numérico / Cálculo Diferencial e Integral I /
Geometria Análitica
1º Lugar: RODRIGO LAGOS FIUZA

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA

PORTARIA No- 262, DE 16 DE ABRIL DE 2013

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RECÔNCAVO DA BAHIA, no exercício da Reitoria, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, resolve:

Tornar público o resultado do Processo Seletivo Simplificado
realizado por esta Universidade, para contratação de docente por tem-
po determinado, para o Centro de Artes, Humanidades e Letras -
Campus de Cachoeira (BA), regulado pelo Edital Nº06/2013, publi-
cado no D.O.U. nº46, Seção 3, página 75, de 08 de março de 2013.

Área de Conhecimento: Humanidades / Serviço Social
Disciplinas: Formulação, Implementação e Avaliação de Po-

líticas Sociais/ Oficina Instrumental Técnico Operativa II / Estágio
Supervisionado

1º Lugar: FAVÔNIA REIS CASTELO BRANCO
2º Lugar: ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA
3º Lugar: FERNANDA FERREIRA DE JESUS

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA COLEGIADA

DIRETORIA DE REGULAÇÃO DO SISTEMA
FINANCEIRO

DEPARTAMENTO DE NORMAS DO SISTEMA
FINANCEIRO

CARTA CIRCULAR Nº 3.592, DE 16 DE ABRIL DE 2013

Cria títulos contábeis no Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacio-
nal (Cosif) para registro de ajustes de ava-
liação patrimonial.

O Chefe do Departamento de Normas do Sistema Financeiro
(Denor), no uso da atribuição que lhe confere o art. 22, inciso I,
alínea "a", do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo
à Portaria nº 29.971, de 4 de março de 2005, com base no item 4 da
Circular nº 1.540, de 6 de outubro de 1989, resolve:

Art. 1º - Ficam criados, no Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional (Cosif), a partir da data-base de 31 de
março de 2013, os seguintes títulos contábeis:

I - com atributos UBDIFACTSWELMNHZ, código EST-
BAN 610 e código de publicação 616: 6.1.6.90.00-2 OUTROS AJUS-
TES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL; e

II - com atributos SZ, código ESTBAN 610 e código de
publicação 616: 6.2.6.90.00-1 APE - OUTROS AJUSTES DE AVA-
LIAÇÃO PATRIMONIAL.

Art. 2º - Os títulos OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL, código 6.1.6.90.00-2, e APE - OUTROS AJUSTES
DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL, código 6.2.6.90.00-1, têm a fun-
ção de registrar ganhos ou perdas decorrentes de reavaliação de ativos
e passivos, líquidos dos efeitos tributários, que, por força de lei ou de
ato normativo, devam ser registrados no patrimônio líquido, sem
efeitos sobre o resultado do exercício, e para os quais não exista conta
específica.

Art. 3º - Os saldos porventura registrados em outras rubricas
devem ser reclassificados para as rubricas criadas por meio desta
Carta Circular, observada a natureza da operação.

Art. 4º - Esta Carta Circular entra em vigor na data de sua
publicação.

SERGIO ODILON DOS ANJOS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
COLEGIADO

DECISÃO DE 5 DE FEVEREIRO DE 2013

PA RT I C I PA N T E S
LEONARDO PORCIUNCULA GOMES PEREIRA - PRESIDEN-
TE
ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES - DIRETO-
RA
LUCIANA PIRES DIAS - DIRETORA
ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES - DIRETOR
RECURSO CONTRA DECISÃO DA SEP EM PROCESSO DE RI-
TO SUMÁRIO - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA -
CEB - PAS RJ2011/9493
Reg. nº 8121/12
Relator: DRT (Pedido de vista DLD)

Trata-se de apreciação de recurso interposto pelo Sr. Joel
Antônio de Araújo ("Acusado") que, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores ("DRI") da Companhia Energética de Bra-
sília ("CEB"), foi multado pela Superintendência de Relações com
Empresas - SEP no âmbito do Processo Administrativo Sancionador
de Rito Sumário RJ2011/9493. A multa aplicada pela SEP se deveu
ao atraso da CEB na entrega do seu Formulário de Informações
Trimestrais referente ao trimestre encerrado em 31.03.11 ("1º ITR") e
do seu Formulário de Referência relativo a 2011 ("Formulário").

A Diretora Luciana Dias, que havia pedido vista do processo
em reunião de 18.09.12, apresentou voto discordando da posição do
R e l a t o r.

No entendimento da Diretora, a data do relatório dos au-
ditores independentes sobre a revisão do 1º ITR, a partir da qual a
SEP considera o ITR pronto para entrega, é 15.02.12, portanto oito
dias antes da efetiva entrega do documento. Ademais, deve-se con-
siderar o fato de que no período base do 1º ITR o Acusado não era
DRI da CEB e, portanto, não tinha como cuidar para que tais in-
formações fossem produzidas.

A Diretora considerou, ainda, que não seria razoável punir
mediante um processo sancionador, ainda que com mera advertência,
o executivo que assume a posição de DRI em um momento em que
a companhia está claramente com dificuldades de cumprir com suas
obrigações de prestação de informações e, em especial, quando os
atos desse executivo demonstram inequivocamente que ele está en-
vidando seus melhores esforços para regularizar a situação.

Por esses motivos, a Diretora Luciana Dias apresentou voto
pela absolvição do Sr. Joel Antônio de Araújo.

O Presidente Leonardo Pereira apresentou voto acompanhan-
do a Diretora Luciana Dias, por entender que o DRI não pode ser
responsabilizado pela divulgação fora de prazo de uma informação
periódica quando existem elementos que demonstram que a referida
informação não estava pronta no momento em que deveria ter sido
divulgada. Não obstante, o Presidente entende que mesmo nesses
casos o DRI deve se comunicar ao mercado, sugerindo a divulgação
de comunicado ao mercado informando (a) que a companhia não
divulgará aquela informação periódica nos prazos estabelecidos na
Lei Societária ou em normas específicas a respeito do assunto; (b) as
razões pelas quais a companhia não conseguirá cumprir com o prazo;
(c) as medidas efetivas que estão sendo tomadas para corrigir o
problema; e (d) o prazo estimado, dentro da razoabilidade, para di-
vulgação da informação periódica que não será tempestivamente for-
necida.

Ainda segundo o Presidente, quando as informações perió-
dicas não forem divulgadas tempestivamente a área técnica deve
adotar as providências cabíveis, inclusive apuração de eventual res-
ponsabilidade dos administradores, se for o caso.

O Relator Roberto Tadeu deixou consignado, com o intuito
de melhor esclarecer o que pautou sua decisão, a reafirmação do que
já disse em seu voto apresentado na reunião de 18.09.12: "Eu não
propus a responsabilização do DRI da CEB e, consequentemente, a
pena de advertência, pelo fato dele não ter entregue o 1º ITR até 15
de maio (prazo regulamentar) 45 dias após a sua posse, mas porque
ele somente entregou o documento em 23 de fevereiro do ano se-
guinte, ou seja, 10 meses e vinte e três dias, ou 323 dias após a sua
posse, ou, alternativamente, 10 meses ou 210 dias após 14 de julho,
data que estabeleci como sendo a que iniciava a nova contagem de
prazo. Esses prazos, 323 ou 210 dias, me pareceram excessivos para
o cumprimento da obrigação, mesmo considerando a situação peculiar
em que se encontrava a companhia, fato, aliás, que levei em conta

para afastar a outra imputação imposta ao DRI. Na minha opinião, se
pode soar excessivo punir alguém por um ato que ele deveria praticar
45 dias após a sua posse, certamente é excessivo anuir que alguém
cumpra com a sua obrigação somente após transcorridos 323 dias de
sua posse, daí eu ter decidido daquela forma. "

O Colegiado, por maioria, acompanhando o entendimento
exposto nos votos da Diretora Luciana Dias e do Presidente Leonardo
Pereira, deliberou reformar a decisão da SEP e absolver o Sr. Joel
Antônio de Araújo, vencido o Relator Roberto Tadeu. A CVM ofe-
recerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Fi-
nanceiro Nacional de sua decisão de absolver o Acusado.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2013.
SOLANGE MARIA DA ROCHA RODRIGUES

Coordenadora da Secretaria Executiva

DECISÕES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2013

PA RT I C I PA N T E S
OTAVIO YAZBEK - DIRETOR
LUCIANA PIRES DIAS - DIRETORA
ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES - DIRETOR
APRECIAÇÃO DE PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
- PAS RJ2012/7133 - PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITO-
RES INDEPENDENTES
Reg. nº 8589/13/12
Relator: SGE

Proponente Advogado
P R I C E WAT E R H O U S E C O O P E R S
AUDITORES INDEPENDENTES

Fernando Loeser

Trata-se de apreciação de proposta de Termo de Compro-
misso apresentada por PricewaterhouseCoopers Auditores Indepen-
dentes, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador
RJ2012/7133, instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis
e de Auditoria - SNC.

O proponente foi acusado: (i) por três de seus sócios não
terem participado do Programa de Educação Profissional Continuada
- IFRS ("Programa") para o ano de 2010 (infração ao disposto no art.
1º da Deliberação CVM 570/09, c/c o art. 34 da Instrução CVM
306/99); e (ii) de não ter encaminhado à CVM as certidões de dois de
seus sócios, referentes ao ano de 2010, no prazo estabelecido pelo art.
2º da Deliberação CVM 570/09.

Após negociações com o Comitê, o proponente apresentou
proposta em que se comprometeu a pagar à CVM o valor de R$
15.000,00 por cada um dos três sócios acusados de não participação
no Programa e de R$ 5.000,00 por cada um dos dois sócios acusados
de não apresentação de Certidão de Regularidade, totalizando R$
55.000,00.

Segundo o Comitê, a aceitação da proposta é conveniente e
oportuna, representando compromisso suficiente para desestimular a
prática de condutas assemelhadas, bem norteando a conduta dos ad-
ministradores de companhias abertas.

O Colegiado, por unanimidade, deliberou a aceitação da pro-
posta de Termo de Compromisso apresentada por Pricewaterhou-
seCoopers Auditores Independentes, acompanhando o entendimento
consubstanciado no parecer do Comitê. O Termo de Compromisso
deverá qualificar o pagamento a ser efetuado como condição para a
celebração do termo de compromisso. O Colegiado fixou, ainda, o
prazo de dez dias, a contar da publicação do Termo no Diário Oficial
da União, para o cumprimento da obrigação pecuniária assumida, e o
prazo de trinta dias para a assinatura do Termo, contado da co-
municação da presente decisão ao proponente. A Superintendência
Administrativo-Financeira - SAD foi designada como responsável por
atestar o cumprimento da obrigação assumida pelo proponente.
PA RT I C I PA N T E S
OTAVIO YAZBEK - DIRETOR
LUCIANA PIRES DIAS - DIRETORA
ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES - DIRETOR
APRECIAÇÃO DE PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
- PROC. RJ2012/7765 - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Reg. nº 8590/13
Relator: SGE Trata-se de apreciação de proposta de Termo de Com-
promisso apresentada por XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição líder das ofertas de
cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Rio Negro ("FII Rio
Negro") e do Fundo de Investimento Imobiliário VBI FL 4440 ("FII
VBI"), previamente à eventual instauração de Processo Administra-
tivo Sancionador pela Superintendência de Registro de Valores Mo-
biliários - SRE, nos termos do § 3º do art. 7º da Deliberação CVM
390/01.

As supostas irregularidades detectadas dizem respeito (i) à
aquisição de cotas de emissão de fundo de investimento imobiliário
por clubes de investimento nas ofertas públicas de distribuição (pos-
sível infração aos arts. 26 e 27 da Instrução CVM 494/11), (ii) ao não
controle dos boletins de subscrição de tais operações (possível in-
fração ao disposto no inciso X do art. 37 da Instrução CVM 400/03)
e (iii) ao descumprimento do dever de diligência, na medida em que
as informações apresentadas na documentação da oferta não foram
suficientes, pois não advertiram que clubes de investimento não po-
deriam subscrever as cotas ofertadas (possível infração ao disposto
nos incisos I e II do § 1º do art. 56 da Instrução CVM 400/03).

Após negociações com o Comitê, o proponente apresentou
proposta em que se comprometeu a pagar à CVM o valor de R$
80.800,00, equivalente a 50% do montante das cotas dos fundos FII
Rio Negro e FII VBI subscritas indevidamente por clubes de in-
vestimento.

Ministério da Fazenda
.
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