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MP paulista determina instauração de
inquérito sobre Qualicorp

todos os sites

20/12/2018 às 12h28

Empresas

Por Graziella Valenti | Valor

Últimas Lidas Comentadas Compartilhadas

SÃO PAULO - (Atualizada às 17h50)
- O Ministério Público do Estado de São
Paulo determinou a “instauração de
inquérito civil para apurar a
responsabilidade civil da Qualicorp
Consultoria e Corretora de Seguros S.A”.
A investigação diz respeito ao contrato de
indenização assinado pela companhia com o fundador do negócio José
Seripieri Filho (Júnior), no valor de R$ 150 milhões.
O acordo entre a companhia e seu acionista, que também é seu presidenteexecutivo e conselheiro, tinha por objetivo manter Júnior como acionista da
empresa e também evitar que iniciasse, fora da Qualicorp, um negócio
concorrente.

Família Civita vende Abril e dá calote de R$ 1,6
bilhão
20/12/2018 às 13h20
Avião da Latam faz pouso de emergência em
Confins
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Família vende Abril, mas desfecho depende de
bancos
05h01



Em leilão disputado, Neoenergia contrata R$ 6
bilhões em ativos
05h01
Ver todas as notícias

O documento do Ministério Público é assinado pelo promotor de Justiça
Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos. Além da abertura do inquérito, o
MP paulista também solicitou diversos documentos à Qualicorp, entre os
quais a cópia do pedido de prestação de serviço dos trabalhos realizados pela
consultoria McKinsey, Spencer, Stuart e Mercer.
Na época do anúncio do contrato de indenização, a Qualicorp informou ao
mercado que os estudos realizados por essas consultorias auxiliaram o
conselho de administração da empresa na tomada de decisões.
Rodrigues dos Santos decidiu realizar o inquérito para a apuração de danos
causados aos investidores no mercado de valores mobiliários.
A iniciativa teve como ponto de partida um documento publicado pela
Associação de Investidores do Mercado de Capitais (Amec) no site da própria
instituição sobre o caso. Contudo, a Amec não é parte ativa da iniciativa.
Desde a sua criação, a associação tem como propósito a atuação pelo
desenvolvimento do mercado de capitais, sem, contudo, adotar iniciativas
legais junto à Justiça ou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em busca
de reparação de danos à investidores.
Outro lado
A Qualicorp diz estar à disposição das autoridades para prestar todos os
esclarecimentos necessários.
“A empresa reitera que a referida decisão de seu conselho de administração
visou alinhamento estratégico de longo prazo para proteção e geração de
valor da companhia e respeitou todos os ritos legais”, informou a companhia
por meio de nota.
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A Qualicorp também afirmou não ter conhecimento, até o momento, de
nenhuma ação judicial sobre o assunto.
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Operações mais recentes
Tomador

Valor*

Meses Retorno**

Suzano

500

341

6,85%

JBS

500

87

7,125%

Veja as tabelas completas no ValorData
Fontes: Instituições financeiras e agências internacionais.
Elaboração: Valor Data. * Em milhões de dólares ** No
lançamento do título
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10,51%
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7,375%

Veja as tabelas completas no ValorData
Fontes: Instituições financeiras e agências internacionais.
Elaboração: Valor Data. * Em milhões de dólares ** No
lançamento do título
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