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Senhor Gerente,
r
inteerposto porr WASHIN
NGTON FE
ERREIRA B
BRAGA co
ontra a deciisão
1.
Trrata-se de recurso
contida noo Ofício/CV
VM/SNC/M
MC/123/15, datado dee 20/03/20115, referentte à aplicaação de muulta
cominatóriia pelo não envio da deeclaração dee conformiddade dos forrmulários caadastrais, reeferente ao ano
de 2014, coonforme preevisto no innciso II do art.
a 5º da Insstrução CVM
M nº 510/20011.
2.
Em
m sua defessa, o recorrrente alega que “a Insttrução CVM
M 510/2011 determina que o Audditor
deve atualiizar seus foormulários cadastrais
c
s
sempre
que qualquer dos
d dados nneles contid
do for alteraado,
em até 7 (sete) dias úteis contaados do fatto que deu causa à allteração” e que não houve
h
qualqquer
n itens dde seu cadaastro. Alega ainda quue em 11 de
d junho de 2014 fezz a entregaa da
alteração nos
Informaçãoo Anual ondde, dentre outras
o
inform
mações estãão seus dado
os cadastraiss.
3.
Iniccialmente, é necessárioo esclarecerr que a obriigação de confirmar a validade daas informaçções
contidas noos formulárrios cadastraais, previstaa no inciso II
I do art. 1ºº da Instruçãão CVM nº 510/2011, não
se confundde com aqueela previstaa no inciso I do mesmoo artigo (citaada pelo reccorrente), a qual demaanda
que os paarticipantes do mercaado de vallores mobilliários brassileiros atuualizem seu
us formulárrios
cadastrais, em até 07 (sete) dias úteis
ú
do ocoorrido, semppre que quaalquer de seeus dados soofrer alteraçção.
Da mesmaa forma, aaquela obrig
gação, que suporta a presente multa com
minatória, não constituui a
determinaçção contida na alínea “a”
“ do inciso I do art. 117 da Instru
ução CVM nº 308/99, a qual impõõe a
entrega doo respectivoo Anexo III em até 10
0 (dez) diaas da ocorrrência de aalteração naas informaçções
cadastrais dos
d auditorees independ
dentes.
M nº
4.
Connvém destaccar que o reecorrente, em obediênccia ao positiivado no artt. 3º da Insttrução CVM
452/07, foi alertado por
p esta auttarquia sobrre o descum
mprimento da
d referida obrigação acessória, bem
b
como sobrre a incidênncia da muulta respectiiva. De fatoo, em 02/06/2014, foii encaminhaada mensaggem
eletrônica (fl. 11) paraa o endereçoo “washinggtonbraga@iinfolink.com
m.br” (endeereço eletrôn
nico registrrado
nos dados cadastrais de
d WASHIN
NGTON FE
ERREIRA BRAGA
B
nessta autarquiia), em confformidade com
c
o disposto no inciso I do artigo 11
1 da mesm
ma instrução. Como perrcebemos, a referida coomunicação faz
Declaração Anual de Conformidad
C
de de 2014, devida atéé 31/05/20114”, bem co
omo
menção exxpressa a “D
elucida os passos quee, desde o acesso
a
ao siistema, o auuditor indeppendente deeve seguir para
p
adimpllir a
obrigação acessória
a
em
m comento..
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5.
Con
nvém relem
mbrar aindaa que a decclaração anuual de conformidade de 2014 deeveria ter sido
s
efetuada atté o dia 31//05/2014. Uma
U
vez quee o recorren
nte não hou
uvera efetuado a referid
da confirmaação
até 11/12/2
2014, afigu
ura-se pertin
nente a aplicação da multa
m
comin
natória diáriia prevista no
n inciso III do
art. 5º da In
nstrução CV
VM nº 510/2
2011.
6.
Em
m remate, é iimportante também
t
escclarecer quee, em razão do positivado na parte final do incciso
II do art. 9º
9 da Lei nº 6385/76, a multa com
minatória peelo não aten
ndimento dee informações à CVM não
deve ser confundida
c
com a apllicação dass penalidad
des previstaas no caputt do art. 11 da lei an
ntes
mencionad
da. Assim, salvo
s
melho
or juízo, a multa
m
comin
natória diáriaa que foi im
mposta ao reecorrente nãão é
uma penallidade, mass sim um meio de co
oagir o fisscalizado a prestar as informaçõ
ões a que está
e
previamentte obrigado pela dispossição do artt. 1º da Instrrução CVM
M nº 510/20111.
7.
Porr tudo o quee foi expostto e como o recurso nnão apontou
u novos elem
mentos ou evidências que
justifiquem
m a necessid
dade de mo
odificação da
d decisão recorrida,
r
é possível aadmitir que a aplicação
o da
multa com
minatória diáária pelo não envio da declaraçãão de confo
ormidade doos formulárrios cadastrrais,
referente ao
a ano de 22014, foi efetuada
e
em
m observânccia às norm
mas vigentees para tal procedimen
nto.
Portanto, não
n necessittando de refforma. Assim
m, encamin
nho o recursso para melhhor considerração superrior.

Oriiginal assinaado por
CYNTHIA BAR
RIÃO DA FONSECA
F
A BRAGA
Analista de Normas de Auditorria
7
Matrícula CVM 7.001.601

De acord
do,
Ao SNC para appreciação,

Oriiginal assinaado por
DSON DE GUSMÃO
O VASCON
NCELOS
MAD
Gerente de Normas de Auditoriia
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De aco
ordo, ao SGE
E com vistaas ao Colegiiado, para apreciação
a
ddo Recurso.

Oriiginal assinaado por
JO
OSÉ CARL
LOS BEZER
RRA DA SILVA
S
Superiintende de Normas
N
Con
ntábeis e dee Auditoria

