PAR A: SEP
DE: GEA-1
ASSUNTO :

MEMO /C VM/SEP/GEA-1/Nº 054/14
DATA: 11.08.14
R e curso contra aplicação de m ulta com inatória
TEC NO SO LO S.A. – EM R EC UPER AÇ ÃO JUDIC IAL
Proce sso C VM nº R J-2014-8059
Se nhor Supe rinte nde nte ,

Trata-se de re curso inte rposto, e m 30.05.14, pe la TEC NO SO LO S.A. - EM R EC UPER AÇ ÃO JUDIC IAL,
re gistrada na cate goria A de sde 01.01.2010, contra a aplicação de m ulta com inatória e x traordinária no valor de R $
1.000,00 (m il re ais), pe lo não ate ndim e nto da solicitação constante na m e nsage m e nviada pe la Ge rê ncia de
Acom panham e nto de Em pre sas 1, e m 22.07.2013, re ite rando a m e nsage m GAE/C R EM 2986/13, de 18.07.2013, da
Ge rê ncia
de
Acom panham e nto
de
Em pre sas
da
BM&FBove spa,
com unicada
por
m e io
do
O FÍC IO /C VM/SEP/MC E/Nº11/13, de 19.09.2013 (fl. 01).
2.
Inicialm ente, cabe ressaltar os term os da m ensagem enviada pela Gerência de Acom panham ento de
Em presas 1, de 22.07.2013 (fls. 09 e 12):
Sr. André Luis C avalcanti de Morae s C am acho
Dire tor de R e laçõe s com Inve stidore s
Faze m os re fe rê ncia à m e nsage m da BM&FBO VESPA abaix o, e ncam inhada e m 18 de
julho de 2013, na qual foi solicitado inform açõe s sobre oscilaçõe s de açõe s de sua
e m issão, aum e nto do núm e ro de ne gócios e quantidade ne gociada, conform e ane x o.
A re spe ito do assunto, de te rm inam os que e ssa com panhia adote as providê ncias
ne ce ssárias para o ple no ate ndim e nto da solicitação form ulada pe la bolsa, assim
com o que e ncam inhe justificativa sobre os m otivos do se u não cum prim e nto. A
justificativa solicitada de ve rá se r e ncam inhada por m e io re sposta a e sta m e nsage m .
Por orde m da Supe rinte ndê ncia de R e laçõe s com Em pre sas (SEP), ale rtam os que
cabe rá a e la m e sm a, no uso de suas atribuiçõe s le gais e , com fundam e nto no inciso
II do art. 9º da Le i n.º 6.385/1976 e na Instrução C VM n.º 452/2007, de te rm inar a
aplicação de m ulta com inatória, no valor de R $ 1.000,00 (m il re ais), se m pre juízo de
outras sançõe s adm inistrativas, pe lo não cum prim e nto da de te rm inação ora
e ncam inhada, no prazo de até 1 (um ) dia útil, a contar do re ce bim e nto de sta
m e nsage m .
Por fim , cham am os ate nção que cum pre à com panhia ate nde r às solicitaçõe s
e ncam inhadas pe la BM&FBO VESPA no âm bito do convê nio de coope ração firm ado com
a C VM, e m 13/12/2011.
3.

A com panhia apre se ntou re curso nos se guinte s te rm os (fls. 02 a 05):
a)
“No ano de 2012 a em presa teve suas operações fortem ente im pactadas pela grande inadim plência dos
seus principais clientes, notadam ente aqueles ligados ao setor público;
b)
A requerente, diante desses atrasos de pagam entos, sofreu um a série de problem as de liquidez com
grande descom passo no seu fluxo de caixa, o que estrangulou seu capital de giro e a fez acum ular passivos,
resultando num a grande dificuldade de investir em novos serviços e m anter contratos em carteira, ocasionando o
consequente declínio se deu faturam ento. Assim a em presa passou a não ter recursos suficientes para adim plir
suas despesas m ensais com o, por exem plo, o pagam ento de salários de seus funcionários e prestadores de
serviço, que não suportaram a crise financeira instalada e deixaram suas funções;
c)
Desta form a, com o objetivo de preservar a continuidade de suas atividades, resguardando os interesses de
seus acionistas, colaboradores, funcionários, fornecedores e parceiros, a em presa apresentou ao poder judiciário
um Plano de Recuperação Judicial;
d)
Em 03 de agosto de 2012, com o deferim ento do pedido de recuperação judicial pelo Juízo da 7ª Vara
Em presarial da Com arca do Rio de Janeiro, a Com panhia adotou um a série de m edidas de viabilização econôm ica
e financeira que lhe perm itissem a recuperação de operações lucrativas e reequilíbrio do fluxo financeiro;
e)
Foi assim , im plem entada um a radical redução de custos nas operações da Com panhia com expressiva
dim inuição do corpo funcional e um a reestruturação organizacional que direcionou os funcionários rem anescentes
para as ações essenciais à sobrevivência da com panhia com o a elaboração do Plano de Recuperação Judicial;
[...]
f)
Estam os cientes que as adversidades financeiras não são suficientes para dispensar o cum prim ento das
obrigações das em presas societárias para com a CVM, pois é de responsabilidade das com panhias, m esm o diante
de um a situação atípica, adotar m edidas para o cum prim ento da prestação das inform ações exigidas. De fato, não
houve o propósito da Tecnosolo S/A de descum prir as norm as deste Orgão m as a situação que se verificou pode e
deve ser caracterizada com o sendo de força m aior, com funcionários e prestadores de serviço abandonando suas
funções e responsabilidades ou sendo redirecionados para operações vitais para a sobrevivência da em presa, o
que, devido à ausência deste corpo funcional qualificado, foi determ inante para que a em presa perdesse seus

prazos;
g)
O atraso das inform ações assim possui fundam ento e as penalidades aplicadas pela CVM devem ser
analisadas pelo princípio da razoabilidade, um a vez que não havia nenhum sentido em a em presa incorrer em
custos adicionais desnecessários naquele m om ento de delicada situação financeira pela qual passava;
[...]
h)
Im portante ressaltar que os esforços despendidos pela Com panhia resultaram no dia 24 de julho de 2013,
na aprovação do Plano de Recuperação judicial pela Assem bleia Geral dos credores, conform e divulgado por Fato
Relevante;
[...]
i) Por tais m otivos é que a em presa vem requerer a Vossa Senhoria, que sejam revistas, m inim izadas e anuladas
as penalidades e sanções a serem aplicadas por quaisquer e/ou eventuais faltas no cum prim ento do calendário de
exigências legais para com este Órgão Regulador, posto que não ocorreram por negligência ou com o objetivo de
fraude;
[...]
j) Tais pedidos se respaldam no fato de que apesar do atraso da entrega da docum entação ter ocorrido sem a
negligência da requerente, o fato não trouxe prejuízo ao m ercado e aos investidores;
k)
Tanto não existiu dano para com terceiros, que nenhum acionista m oveu qualquer ação indenizatória contra
a Com panhia por quaisquer eventuais prejuízos decorrentes do atraso dos envios das inform ações.”
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4.
Inicialm e nte , cabe de stacar que a solicitação contida na m ensagem enviada pela Gerência de
Acom panham ento de Em presas 1, em 22.07.2013, foi fe ita com fundam e nto no art. 9°, inciso II, da Le i n° 6.385/76 e
o prazo e stabe le cido ne ste e x pe die nte para pre star e sclare cim e ntos sobre oscilaçõe s de açõe s de form a atípica foi
até 23.07.2013. No e ntanto, até o m om e nto não ve rificam os e sse cum prim e nto.
5.

Ne ssa e ste ira, de stacam os o pe núltim o parágrafo constante do citado ofício:
Por orde m da Supe rinte ndê ncia de R e laçõe s com Em pre sas (SEP), ale rtam os que cabe rá a
m e sm a, no uso de suas atribuiçõe s le gais e , com fundam e nto no inciso II do art. 9º da Le i
n.º 6.385/1976 e na Instrução C VM n.º 452/2007, de te rm inar a aplicação de m ulta
com inatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se m pre juízo de outras sançõe s
adm inistrativas, pe lo não cum prim e nto da de te rm inação ora e ncam inhada, no prazo de até 1
(um) dia útil, a contar do re ce bim e nto de sta m e nsage m .

6.
Ne sse se ntido, cabe re gistrar que , e m 19.09.2013, foi e nviado ao re corre nte o O FÍC IO /C VM/SEP/MC E/N
°11/13 (AR re ce bido e m 14.10.2013), com unicando a aplicação da m ulta de que se trata e inform ando sobre a
possibilidade de apre se ntação de re curso ao C ole giado da C VM, no prazo de 10 (de z) dias, na form a do art. 11,
§12, da Le i n° 6.385/76 e do art. 13 da Instrução C VM n° 452/07.
7.
A C om panhia, e m re curso inte rposto e m 30.05.2014, solicita que a aplicação da m ulta re lativa ao não
cum prim e nto do O fício BM&FBO VESPA GAE/CREM 2986/13, (esclarecim entos sobre oscilações atípicas de ações), de
18.07.2013, se ja re vista, visto que a com panhia estava im possibilitada de cum prir suas obrigações devido a um a radical
redução de custos em suas operações com expressiva dim inuição do corpo funcional e um a reestruturação organizacional
que direcionou os funcionários rem anescentes para as ações essenciais à sobrevivência da com panhia com o a elaboração
do Plano de Recuperação Judicial.
8.
C abe e sclare ce r, que e m 24.01.2014, a Bove spa, conform e inform ou (fl. 13), te ntou contato te le fônico
com a C om panhia, m as se m suce sso. A C VM tam bé m te ntou contato atravé s dos te le fone s cadastrados se m
suce sso.
9.
Alé m do m ais, o re curso de ssa m ulta foi fe ito e m conjunto de form a que ate nde sse as várias m ultas
aplicadas a com panhia. De stacam os que e ssas outras m ultas e nvolve m docum e ntos pe riódicos, e o re curso se rá
analisado pe la própria SEP. Mas e m nosso e nte ndim e nto, no caso e m que stão, a e x igê ncia contida no O fício
BM&FBO VESPA GAE/CREM 2986/13 era de sim ples cum prim ento por se tratar apenas de um esclarecim ento a ser enviado
com o “Com unicado ao Mercado”.
10.
De sse m odo, conside rando o re curso apre se ntado pe la com panhia, e conside rando, ainda, que a
aplicação da m ulta ora re corrida obse rvou os proce dim e ntos pre vistos na Instrução C VM n° 452/07, a nosso ve r, não
m e re ce re paro a de cisão da SEP que concluiu pe la aplicação da m ulta de que se cuida.
11.
Isto posto, som os pe lo inde fe rim e nto do re curso apre se ntado, razão pe la qual proponho o e nvio de ste
proce sso à SGE para que o subm e ta ao C ole giado para de libe ração.
Ate nciosam e nte ,
LÍVIA SKO R A C ATALDO DE C ASTR O
Analista
NILZA MAR IA SILVA DE O LIVEIR A
Ge re nte de Acom panham e nto de Em pre sas - 1
De acordo.

À SGE
FER NANDO SO AR ES VIEIR A
Supe rinte nde nte de R e laçõe s com Em pre sas

