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Senhor Gerente,
AUDITORE
ES INDEPE
ENDENTES
S S/S contrra a
1.
Trrata-se de rrecurso inteerposto por AXCEL A
decisão contida no Offício/CVM//SNC/MC/227/15, dataddo de 20/03//2015, referrente à apliccação de muulta
cominatóriia pelo não envio da deeclaração dee conformiddade dos forrmulários caadastrais, reeferente ao ano
de 2014, coonforme preevisto no innciso I do arrt. 5º da Insttrução CVM
M nº 510/2011.
2.
Em
m sua defeesa, o recorrrente alegaa que enviiou a referiida declaraçção de connformidade em
14/05/20144, conforme documennto anexo ao
a recurso (fl. 05). No
N entanto,, verificamo
os que a data
d
constante de
d tal docuumento é dee 14/05/20115 e não dee 2014, connforme aleggado. Adicio
onalmente, em
“Consulta Especial de
d Declaraçção de Con
nformidade”” efetuada pelo
p
sistem
ma eletrônicco CVM Web,
W
através de busca de prrotocolos paara o períoddo de 01/01/2014 a 30//06/2014, o único proto
ocolo existeente
refere-se ao
a envio da Declaraçãoo de Conforrmidade da A
AXCEL AU
UDITORES
S INDEPEN
NDENTES S/S
no dia 24/006/2014 sobb o número SCW426311294 (fls. 088 e 09).
3.
Connvém destaccar que o reecorrente, em obediênccia ao positiivado no artt. 3º da Insttrução CVM
M nº
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. 06) parra o endereço “odirlei@
@axcel.com
m.br” (endereço eletrônnico registrrado nos daados
cadastrais da
d AXCEL AUDITOR
RES INDEP
PENDENTE
ES S/S nestaa autarquia)), em conforrmidade com
mo
disposto no
o inciso I ddo artigo 111 da mesmaa instrução. Como perccebemos, a referida co
omunicação faz
menção exxpressa a “D
Declaração Anual de Conformidad
C
de de 2014, devida atéé 31/05/20114”, bem co
omo
elucida os passos quee, desde o acesso
a
ao siistema, o auuditor indeppendente deeve seguir para
p
adimpllir a
a
em
m comento..
obrigação acessória
4.
Connvém 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 quue o recorreente efetuouu a referida confirmaçãão somente em
24/06/20144, afigura-see pertinentee a aplicação da multa cominatóriaa diária prevista no incciso I do artt. 5º
da Instruçãão CVM nº 510/2011.
5.
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 atenndimento dee informações à CVM não
deve ser confundida
c
com a apllicação dass penalidaddes previstaas no caputt do art. 11 da lei anntes
mencionadda. Assim, salvo
s
melhoor juízo, a multa
m
cominnatória diáriaa que foi im
mposta ao reecorrente nãão é
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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.
6.
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.
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De aco
ordo, ao SGE
E com vistaas ao Colegiiado, para apreciação
a
ddo Recurso.
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