Para: SIN MEMO/SIN/GIE/Nº 95/2011
De: GIE Data: 24/6/2011
Assunto: Recurso contra aplicação de multa cominatória extraordinária - Processos CVM nº RJ-2011-6939.
Senhor Superintendente,
O presente memorando analisa o recurso contra a aplicação de multa cominatória extraordinária aplicada contra a SOCOPA Sociedade Corretora Paulista
("Administrador) pelo atraso no envio de informação obrigatória de fundos de investimento imobiliário (FII) .
I – Da base legal
O art. 39 da Instrução CVM nº 472/08 determina que:
"Art. 39. O administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o fundo:
I – mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês:
a) valor do patrimônio do fundo, valor patrimonial das cotas e a rentabilidade do período; e
b) valor dos investimentos do fundo, incluindo discriminação dos bens e direitos integrantes de seu patrimônio;
(...)"
O art. 57 da mesma Instrução dispõe que:
"Art. 57. O descumprimento dos prazos estabelecidos na presente Instrução sujeita o administrador ao pagamento de multa cominatória diária, no valor
de R$ 200,00 (duzentos Reais").
Com relação a aplicação de multa cominatória extraordinária, a Instrução 452/07, dispõe que:
"Art. 7º Verificada hipótese legal de imposição de multa extraordinária, o Superintendente da área responsável ou o Superintendente Geral notificarão o
destinatário, dando conta da determinação para praticar ou abster-se de praticar o ato descrito, sob cominação de multa diária, e indicando o valor da
multa, a norma legal em que se fundamenta sua imposição, a norma legal ou regulamentar em que se fundamenta a ordem de ação ou abstenção, bem
como informando a respeito do cabimento de recurso para o Colegiado, na forma e no prazo estabelecidos na regulamentação em vigor.
Art. 8º Quando for o caso, e desde que isto não implique em prejuízo para o mercado ou o interesse público, a imposição da multa será antecedida da
notificação do destinatário a fim de que justifique sua conduta, no prazo máximo de 3 (três) dias.
Art. 9º O valor diário da multa extraordinária será de até R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, se fixado pelo Superintendente da área responsável, de até R$
2.000,00 (dois mil reais) por dia, se fixado pelo Superintendente-Geral, ou de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, se fixada com base em
Deliberação aprovada pelo Colegiado.
Art. 10. Caso a obrigação somente seja cumprida após fluência da multa extraordinária, ou se o prazo limite de que trata o art. 14 for atingido sem que a
obrigação seja cumprida, a multa cominatória será aplicada e cobrada, sem prejuízo da instauração de processo administrativo sancionador".
O recurso de que trata o processo, refere-se à multa cominatória extraordinária pelo atraso do documento "Informe Mensal", referente aos meses de
janeiro à setembro/2010, do FII INCA II, os mesmos deveriam ter sido entregues à CVM até 15 (quinze) dias após o término de cada mês-base. Foi
verificada a hipótese de imposição de multa cominatória extraordinária em 11/11/10, no mesmo dia o Administrador foi alertado sobre o atraso do envio
através de e-mail (anexado ao processo) e estipulado o dia 17/11/10 como o prazo máximo para o atendimento à notificação.
II – Dados da Multa Cominatória Extraordinária
1. Nome do Administrador do Fundo: SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A
2. Nome do fundo objeto da multa: FII INCA II
3. Nome do documento em atraso: Informe Mensal, previsto no art. 39, inc. I, da Instrução CVM nº 472/08.
4. Competência do documento: Meses - Janeiro à Setembro/2010.
5. Prazo final para entrega do documento, conforme Instrução CVM nº 472/08: 15 (quinze) dias após o término de cada mês-base.
6. Data do envio do e-mail de notificação: 11/11/2010.
7. Novo prazo para a entrega do documento: 17/11/2010.
8. Data de entrega do documento na CVM: não foi entregue.
9. Número de dias de atraso cobrado na multa: 60 dias, conforme estabelecido no art. 12 da Instrução CVM nº 452/07.
10. Valor unitário da multa: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
11. Número do ofício que comunicou a aplicação da multa extraordinária: OFÍCIO/CVM/SIN/GIE/MCE/Nº 1/ 11.
12. Data da emissão do ofício de multa: 12/05/2011.
III – Dos fatos
Em 11/11/2010 foi feita uma Ação de Fiscalização Extraordinária, a fim de verificar o cumprimento do art. 39, inciso I, da Instrução 472/08 pelos fundos de
investimento imobiliário, o Sistema de Controle de Recepção de Documentos detectou, entre outros, que o FII INCA II não havia entregue o documento a
que se refere o dispositivo legal acima.
Assim sendo, foi encaminhado para aos endereços eletrônicos "socopa@socopa.com.br" e "daniel@socopa.com.br", cadastrados na CVM como do
administrador e diretor responsável pelo fundo (Sr. Daniel Doll Lemos), o e-mail de notificação de atraso de documento, dando-lhe prazo adicional
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(17/11/10) para praticar o ato devido, qual seja, o envio do "Informe Mensal", referente aos meses: janeiro à setembro/2010.
Em 12/05/2011, considerando que o documento ainda não havia sido recebido pela CVM, foi emitida a comunicação de multa através do
OFÍCIO/CVM/SIN/GIE/MCE/Nº 1 / 11.
IV – Do recurso
O administrador alega que os fundos de investimento imobiliário (FII) não estavam disponíveis ao diretor responsável e que, insistentemente, manteve
chamados junto ao SERPRO e a esta Gerência, para a solução da não disponibilização pelo site da CVM do acesso aos FII através do login do diretor
responsável, o Sr. Daniel Doll Lemos, desde o início da citação do fundo, o FII INCA II, o qual somente foi regularizado em dezembro de 2010.
Aponta ainda, que o mesmo questionamento foi encaminhado através de e-mail, em 11/11/10, ao Sr. Cláudio Maes, conforme cópia anexa.
Nesses termos, o Administrador pede deferido do recurso apresentado, cancelando assim a cobrança da multa cominatória aplicada.
V – Do entendimento da GIE
Primeiramente, vale ressaltar, que ao encontrar-se impossibilitado de enviar algum informe, o administrador deve comunicar esta CVM para que
possamos tomar as devidas providências. O administrador em tela efetuou essa comunicação e, conforme esclarecido pelo próprio, o acesso aos fundos
imobiliários foi regularizado em dezembro de 2010.
Levando-se em consideração a indisponibilização do FII para o envio dos informes, o regulador não poderia multar o participante por um problema de
ordem interna, contudo, conforme relatório anexo ("Posição de Entregas de Documentos"), até o momento, o administrador encaminhou apenas os
informes mensais relativos aos meses de abril e maio de 2011.
Mesmo após a regularização do acesso ao FII pelo diretor responsável, o administrador não encaminhou os informes mensais relativos à notificação
efetuada em 11/11/10, bem como os informes posteriores, até o mês-base março/2011.
V – Da conclusão
Pelo acima exposto, não vislumbramos outra alternativa senão manter o nosso posicionamento inicial e indeferir o recurso apresentado no Processo RJ2011-6939, com a manutenção da multa cominatória extraordinária aplicada, sendo o mesmo analisado sob o efeito devolutivo, como determina a
Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,

Claudio Gonçalves Maes
Gerente de Acompanhamento de Fundos Estruturados
Ao SGE, de acordo com a análise e proposta da GIE.

DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO
Superintendente de Relações com Investidores Institucionais
Em exercício
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