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1.
Tenndo em vissta as razõees do Recuurso Voluntário interpoosto por M
AUDITOR
RES E CON
NSULTORE
ES SOCIED
DADE SIM
MPLES (Auuditor Indeppendente Peessoa Jurídica)
em face daa decisão doo Sr. Superintendente de
d Normas C
Contábeis e de Auditorria (SNC) que,
q nos term
mos
do OFÍCIO
O/CVM/SN
NC/GNA/MC
C/83/15, dee 20 de maarço de 201
15 (fl. 31 ddo processo
o em epígraafe),
aplicou muulta cominaatória no vaalor de R$ 12.000,00
1
em razão daa não entregga/envio (nãão entregue até
11/12/20144) da Declaaração Anuaal de Confo
ormidade dee 2014 (art. 1º, II, e artt. 5º, I, da Innstrução CV
VM
Nº 510, dee 05 de dezzembro de 2011 c/c arrts. 12 e 144 da Instruçção CVM N
Nº 452, de 30 de abrill de
2007), faz--se as seguinntes consideerações:
2.
Em
m sua defessa, o recorrrente alega “dificuldades” e “impoossibilidadee técnica” para
p
o envio
o de
documentoos através ddo site da CVM.
C
No entanto,
e
apeesar de encaaminhar divversos docuumentos (coomo
alteração contratual,
c
Informaçõess Periódicass Anuais, Declaração de
d Conformiidade de 20015 etc) aneexos
ao seu recu
urso, nenhuum deles coomprova ouu indica difiiculdades em
m relação aao envio daa declaração
o de
conformidaade dos foormulários cadastrais
c
r
referente
aoo ano de 2014,
2
objetto da aplicaação da muulta
cominatóriia em questtão. Adicioonalmente, em “Consuulta Especiaal de Declaaração de Conformida
C
ade”
efetuada pelo
p
sistem
ma eletrônicco CVM Web,
W
atravéés de buscaa de protoccolos para o período de
de
01/01/20144 a 01/06//2015, o único
ú
prottocolo exisstente referre-se ao eenvio da Declaração
D
Conformiddade da MICHELON
M
N & PUER
RARI AUD
DITORES E CONSU
ULTORES SOCIEDA
ADE
SIMPLES no dia 27/005/2015 sobb o número SCW50823
S
3589 (fls. 322 e 33).
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. 30) paraa o endereço “sergio@
@fioravantippuerari.com..br” (endereeço eletrônico registraddo à
d MICHEL
LON & P
PUERARI AUDITOR
RES E CO
ONSULTOR
RES
época noss dados caadastrais da
SOCIEDA
ADE SIMPL
LES nesta au
utarquia), em conformiidade com o disposto nno inciso I do
d artigo 111 da
mesma insstrução. Coomo percebbemos, a reeferida com
municação faz
f mençãoo expressa a “Declaraação
Anual de Conformida
C
ade de 20144, devida atté 31/05/20014”, bem como
c
elucidda os passos que, desdde o
acesso ao sistema,
s
o auditor
a
indeppendente deeve seguir ppara adimpliir a obrigação acessóriaa em comennto.

4.
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, afigurra-se pertineente a aplicação da mu
ulta cominattória diária prevista
p
no inciso I do art.
5º da Instru
ução 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 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.
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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