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h) “senhores Julgadores, a requerente não conseguiria suportar neste momento de crise esta multa de 
vultosa grandeza e a aplicação desta multa acabaria com o ínfimo resto de fôlego de tentativa de 
socorrer os funcionários e ainda subsistir”; 

i) “requer, senhores Julgadores, diante da delicada situação da empresa, que é, inclusive, de 
conhecimento público, requer a Reconsideração da decisão ou, na pior das hipóteses, requer redução no 
limite máximo que esta instituição puder conceder”; e 

j) “diante do exposto, a empresa requer que V.Sa. que se digne julgar inteiramente procedente o 
presente requerimento”. 

Entendimento 

3. O Formulário de Informações Trimestrais - ITR, nos termos do inciso II do art. 29 da 
Instrução CVM nº 480/09, deve ser entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
contados da data de encerramento de cada trimestre. 

4. Cabe destacar que não há, na Instrução CVM nº 480/09, qualquer dispositivo que 
permita, à Companhia, entregar em atraso o Formulário de Informações Trimestrais – ITR, ainda que se 
encontre em difícil situação financeira. 

5. Ao contrário do alegado pela Recorrente, a IGB Eletrônica S.A. vem, constantemente, 
descumprindo os prazos de entrega de documentos periódicos. 

6. Assim sendo, a meu ver, restou comprovado que a multa foi aplicada corretamente, nos 
termos da Instrução CVM n° 452/07, tendo em vista que: (i) o e-mail de alerta foi enviado em 14.11.14 
(fls.05); e (ii) a IGB ELETRÔNICA S.A. somente encaminhou o documento 3º ITR/2014 em 12.12.14 
(fls.06). 

7. Quanto à redução da multa, cabe ressaltar que o valor diário está previsto no art. 58 da 
Instrução CVM nº 480/09. Para o caso de companhias registradas na categoria “A”, como a Recorrente, a 
multa diária é de R$ 500,00, pelo que não é possível a redução do seu valor. 

 Isto posto, sou pelo indeferimento do recurso apresentado pela IGB ELETRÔNICA 
S.A., pelo que sugiro encaminhar o presente processo à Superintendência Geral, para posterior envio ao 
Colegiado para deliberação, nos termos do art. 13 da Instrução CVM nº 452/07. 

Atenciosamente, 
 

 
Original assinado por 

KELLY LEITÃO SANGUINETTI 
Analista 
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FERNANDO SOARES VIEIRA 
Superintendente de Relações com Empresas 

 


