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Volum
me 1

Despachos

A Gerente de Normass de Auditorria,
Ao
11.
Tenddo em vista as razões do
d Recurso Voluntário interposto pela
p CONF
FIDOR CCM
M AUDITO
ORES
S (Auditoor Independdente Pessooa Jurídica)) em face da decisãoo do Sr. Suuperintendeente de Normas
S/S
C
Contábeis
e de Auditorria (SNC) quue, nos term
mos do OFÍC
CIO/CVM/SNC/GNA//MC/40/15, de 20 de março
m
d 2015 (fl. 03 do proccesso em epígrafe), apliicou multa cominatória
de
c
a no valor dde R$ 1.600,00 em razãão do
a
atraso
na enntrega/envioo (entregue em
e 11/06/20014) da Decclaração Annual de Connformidade de 2014 (arrt. 1º,
I e art. 5º, I, da Instruução CVM Nº
II,
N 510, de 05
0 de dezem
mbro de 2011 c/c arts. 12 e 14 da Instrução CVM
C
N 452, de 30
Nº
3 de abril dde 2007), faaz-se as seguuintes consiiderações:
2
2.

A recorrente aleega:
“Denntro do prazoo legal confirrmamos quee as informaçções cadastraais continuam
m as mesmass do ano anterior,
contuudo por falhaa de nosso siistema de env
vio, enviamoos somente o formulário, percebendo posteriormeente o
atraso no envio do
d documentoo Decl. Conff./2014, o quue foi atendiddo”.

33.
Entretanto, não fica claro pelo
p
texto da
d recorrennte o que seeria o “form
mulário” env
viado e estaa não
e
encaminhou
u anexos quue pudessem
m contribuiir para tal entendiment
e
to ou compprovar qualq
quer esforçço no
s
sentido
de atendimentto ao requuerido pela Instrução CVM No.. 510/11, eem seu artt. 1º, inciso II.
A
Adicionalm
mente, em coonsulta interrna à Gerênncia de Sisteemas, verifi
ficamos que foram feitaas somente duas
a
alterações
c
cadastrais
em
m 2014, am
mbas no dia 10/06/20144, ou seja, também
t
forra do prazo estabeleciddo de
1 a 31 de maio.
1º
m
44.
Nestte sentido, é importantee chamar a atenção parra o fato de que, em 088/02/2013, a CVM emiitiu o
O
Ofício-Circu
ular/CVM/S
SNC/GNA/N
/Nº01 divulggando esclaarecimentoss relacionaddos à atuaçãão dos auditores
i
independent
tes no âmbbito do merrcado de valores
v
mobbiliários braasileiros. Soobre o tem
ma, o item 2 do
r
referido
ofíccio instrui ccom clareza solar, o quee justifica a longa transscrição que segue:
2. Atualização
A
Cadastral (IInstrução CVM
C
n.º 5100/11)
Independ
dentemente da
d apresentaçção das inforrmações periódicas requeeridas
pelaa Instrução CVM n.º 308/99, é necessário, também, que
q
os audiitores
o cadastro atualizado,
indeependentes mantenham
m
a
oobservado o prazo de atté 07
(sette) dias do fato
f
que deuu causa à allteração. Parra tanto, é necessário
n
quue os
audditores indeppendentes accessem seuss dados caddastrais na página
p
da CVM,
C
proccedendo à competentee atualizaçãão. Além da atualiza
ação requeerida,

anu
ualmente (en
ntre os diass 1º e 31 dee maio), cabbe ao Audittor Independ
dente
conf
nfirmar que seus dadoss cadastrais continuam válidos, com a emissãão da
Decclaração Eleetrônica de Conformidaade, instituíída pela Insstrução CVM
M n.º
5100/11. A Declaaração Eletrrônica de Coonformidadee deve ser em
mitida pelo accesso
à opção
o
“ATU
UALIZAÇÃ
ÃO CADAST
TRAL”, em
m seguida “DECLARA
“
AÇÃO
ELE
ETRÔNICA
A DE CONF
FORMIDAD
DE”, na pággina da CVM
M. É imporrtante
frisar que, mesm
mo nos casoos em que nãão existam alterações
a
a serem
s
realizaadas,
a Declaração
D
E
Eletrônica
dee Conformida
dade deverá ser
s emitida.
O descumprim
d
mento do dis
isposto no art.
a
1º sujeeita o particcipante à multa
m
com
minatória diáária de R$ 2200,00, quan
ndo o particcipante for pessoa
p
jurídiica; e
R$ 100,00, quan
ndo o particcipante for peessoa naturaal. (grifo nossso).

5.
5
Conv
vém destacar que o recorrente, em
m obediênccia ao positiivado no arrt. 3º da Insstrução CVM
M nº
4
452/07,
foi alertado poor esta autaarquia sobrre o descum
mprimento da referidaa obrigação acessória, bem
c
como
sobree a incidên
ncia da mullta respectiiva. De fato, em 02/0
06/2014, fooi encaminh
hada mensaagem
e
eletrônica
(ffl. 02) para o endereço
o “CONFID
DOR@OND
DA.COM.BR
R” (endereçço eletrônico
o registrado
o nos
d
dados
cadasstrais da CO
ONFIDOR CCM
C
AUD
DITORES nesta autarqu
uia), conforrme consta de sua Fich
ha de
C
Cadastro
dee Participanttes e cuja attualização é também de
d sua responsabilidadee (nos termo
os do inciso
o I do
a 1º da Instrução CV
art.
VM Nº 510/2
2011), no qu
ual se inform
mou que atéé aquele moomento (refferindo-se ao
o dia
2 de junho de 2014) não constaavam de “n
nossos” con
ntroles (ou seja, dos controles da
d Autarquiia) a
D
Declaração
Conformidaade de 2014
4 por ela devida (incisso I do art. 11 da Insttrução CVM
M Nº
Anual de C
4
452/2007).
6.
6
Do exposto,
e
nãão se mostrra possível, nos vigenntes termoss da Instruçção CVM Nº
N 452/200
07, o
a
acolhimento
o do recursso interpostto pela CON
NFIDOR C
CCM AUDITORES S/S, em razão do que se o
e
encaminha
à consideraçção superior.
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