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Se nhor Ge re nte ,
Trata-se de re curso apre se ntado contra aplicação de m ulta com inatória diária pre vista no art. 5º da
Instrução C VM nº 510/2011, no valor de R $ 12.000,00 (doze m il re ais), e m virtude de não have r e ntre gado a
De claração Anual de C onform idade , re lativa a 2013, que de ve ria te r sido apre se ntada até 31/05/2013, conform e
re que rido no artigo 1º da m e sm a Instrução.
2.
Em re sum o, a re corre nte base ia se u re curso na suposta falta de e nvio, por parte de sta autarquia, da
com unicação quanto ao atraso na apre se ntação da De claração Anual de C onform idade , conform e e stabe le cido no
artigo 3º da Instrução C VM Nº 452/07, que re gula a im posição das m ultas com inatórios e m itidas por e sta C VM.
Solicitando, assim , o cance lam e nto da m ulta e m que stão.
3.
Diante da inform ação apre se ntada, inform am os que a com unicação re que rida na Instrução C VM Nº
452/07 foi e nviada e m 05/06/2013, atravé s do e nde re ço e le trônico da re corre nte , conform e folha 03, ane x ada ao
pre se nte re curso, invalidando, assim , a ale gação apre se ntada quanto ao não ate ndim e nto do proce dim e nto
adm inistrativo para cobrança de m ultas, pre visto na citada Instrução.
4.
Por fim , após conside rarm os os dados apre se ntados pe la re corre nte , ve rificam os que foram obse rvados,
por parte de sta ge rê ncia, todos o proce dim e ntos e prazos, para ale rtar a re corre nte , pre vistos nas norm as de sta
Autarquia. Assim , concluím os não e x istir m otivo para o cance lam e nto da m ulta aplicada, um a ve z que não foi
apre se ntado pe la re corre nte razõe s para tal proce dim e nto, que e ncontrasse m abrigo nos te x tos das Instruçõe s C VM
N.º 510/2011 e N.º 452/2007; e tão pouco, caracte rizasse m a e x istê ncia de qualque r fator de força m aior que
im pe disse a re corre nte de cum prir a obrigação, no prazo de vido.
5.
De ssa form a, analisando os e le m e ntos obje tivos de aplicação da m ulta a não apre se ntação da de claração
de conform idade é e fe tiva. O pino pe lo e ncam inham e nto do pre se nte proce sso à instância supe rior para de cisão
sobre o e ve ntual provim e nto ao pre se nte re curso inte rposto.
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