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Despachos

            Trata-se de recurso interposto pela AYUB AUDITORES & CONSULTORES S/S contra a decisão contida no
Ofício/CVM/SNC/MC/17/14, datado de 31/07/2014, referente à aplicação de multa cominatória pelo não envio da
declaração de conformidade dos formulários cadastrais, referente ao ano de 2013, conforme previsto no inciso I do
art. 5º da Instrução CVM nº 510/2011.

            2.         Em sua defesa, a recorrente alega que não recebeu qualquer comunicação de alerta quanto ao
descumprimento e da possível ocorrência de multa cominatória. Entretanto, deve se destacar que esta CVM
encaminhou email em 05/06/2013 às 10:16 horas, fls. 03, comunicando o atraso no envio das informações, assim
como esclarecimento que em caso de inobservância a esta determinação, a ocorrência de multa cominatória nos
termos da Instrução CVM nº 452/2007.

3.         Adicionalmente, como se pode verificar por meio da folha nº 06, efetuamos pesquisa em nossa
base eletrônica de dados, para averiguar a procedência da alegação da defesa. Ficou constatado que o email para o
qual foi encaminhado o comunicado da CVM era o mesmo que a firma de auditoria mantinha atualizado à época. O
email foi alterado em data posterior (10/04/2014), portanto, tal alegação da defesa não pode encontrar respaldo.

            4.         Diante do exposto e como o recurso não apontou novos elementos ou evidências que justifiquem a
necessidade de modificação da decisão recorrida, é possível admitir que a aplicação da multa cominatória diária pelo
não envio da declaração de conformidade dos formulários cadastrais, referente ao ano de 2013, foi efetuada em
observância às normas vigentes para tal procedimento. Portanto, não necessitando de reforma. Assim, encaminho o
recurso para melhor consideração superior.

ANTONIO ROBERTO DA COSTA CASTRO
Analista de Normas de Auditoria

Matrícula CVM 7.000.952

De acordo,
Ao SNC para apreciação,

MADSON DE GUSMÃO VASCONCELOS
Gerente de Normas de Auditoria

De acordo, ao SGE com vistas ao Colegiado, para apreciação do Recurso.
JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA

Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria


