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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 $ 6.000,00 (se is 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 se u re curso, a re corre nte lim itou-se a solicitar confirm ação do re ce bim e nto da re fe rida De claração de

C onform idade , para tanto apre se ntou o im pre sso de sua consulta fe ita ao site de sta C VM, onde há a inform ação de
que o form ulário e m que stão foi e nviado.
3.

Esclare ce m os que , após ve rificarm os e m nossa base de dados o protocolo de e nvio do form ulário (fl. 07),

constatam os que a inform ação som e nte foi apre se ntada e m 13/08/2014, data da inte rposição do pre se nte re curso.
De stacam os que o prazo lim ite para a re que rida apre se ntação foi 31/05/2013 e que a re corre nte foi inform ada, e m
05/06/2013, atravé s de corre spondê ncia e le trônica (fl. 05), sobre a inobse rvância do re fe rido prazo, se m que
ne nhum a atitude tive sse sido tom ada no se ntido de ate nde r a supracitada Instrução.
4.

Adicionalm e nte , m e sm o não te ndo sido obje to de aplicação de m ulta, a re corre nte solicitou confirm ação

de re ce bim e nto do Inform e Anual de Auditor Inde pe nde nte . Da le itura do docum e nto constante à fl. 03, ve rifica-se
que o auditor com e te u um e quívoco ao conside rar que a cobrança de m ulta foi sobre a não apre se ntação da
Inform ação Anual e , tam bé m , da De claração de C onform idade de de 2014. R e ssaltam os que a de scrição de tal não
apre se ntação consta do ofício de notificação de m ulta.
5.

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.
6.

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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