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Ao Gerentee de Normaas de Auditooria,
1.
Tenndo em viista as razzões do Recurso Voluntário innterposto poor AUDIL
LINK & CIA.
C
AUDITOR
RES (Auditoor Independdente Pessooa Jurídica) em face da
d decisão do
d Sr. Supeerintendentee de
Normas Co
ontábeis e de
d Auditoriia (SNC) quue, nos term
mos do OFÍÍCIO/CVM//SNC/GNA
A/MC/20/15, de
20 de marrço de 20155 (fl. 43 doo processo em epígraffe), aplicouu multa com
minatória no
n valor de R$
12.000,00 em razão da não enttrega/envio (não entreegue até 111/12/2014) da Declaraação Anuall de
Conformiddade de 20114 (art. 1º, II,
I e art. 5º, I, da Instruução CVM Nº 510, de 05 de dezeembro de 2011
c/c arts. 122 e 14 da Insstrução CVM
M Nº 452, de
d 30 de abrril de 2007)), faz-se as sseguintes coonsideraçõees:
2.
Em
m sua defessa, a recorreente alega primeiramen
p
nte que duraante o ano dde 2014 “paassou por faatos
atípicos quue a impossibilitaram da
d apresentaação da Decclaração Annual de Connformidade dentro do mês
m
de maio, sendo
s
que, ddesde abril até meadoos de julho, também occorreram m
mudanças noo firewall e no
sítio de hospedagem
h
m de dadoss eletrônicoos (e-mail)) que ocassionaram uum bloqueio
o de algum
mas
corresponddências virtuuais e tambéém algumass perdas de informaçõees na migraçção dos dad
dos”.
A recorrente solicita ainnda à esta Autarquia
A
“aa comprovaçção de recebbimento (e não de enviio)”
3.
pela recorrrente da notificação
n
exigida peelo art. 3º da Instruçção CVM nº 452/07. De fato, em
02/06/20144, foi encam
minhada meensagem eleetrônica (fl.. 42) para o endereço “apoio@auudilink.com.br”
(endereço eletrônico registrado nos dadoss cadastrais da AUDILINK & C
CIA. AUDIITORES neesta
a 11 da mesma insstrução. Co
omo
autarquia),, em confoormidade coom o dispoosto no incciso I do art.
percebemoos, a referidda comunicaação faz menção
m
exprressa a “Declaração Annual de Conformidadee de
2014, deviida até 31/005/2014”, beem como elucida os passos que, desde o aceesso ao sisttema, o audditor
independennte deve segguir para addimplir a obbrigação acessória em comento. D
Destacamos que de acoordo
com o art. 11 da Instrrução CVM
M nº 452/07,, para que a comunicaçção específi
fica previstaa no art. 3º seja
s
cumprida, esta pode ser
s efetuadaa “por fax ou
o meio eleetrônico, caaso os dadoos necessáriios constem
m do
cadastro do
d participaante”. Destaa forma, não
n se faz necessária a comprovvação do reecebimento da
notificaçãoo, conformee solicitado pela
p recorreente.
m suas aleggações, a reccorrente connsidera que “apesar da não apresenntação da co
onfirmação via
4.
Em
sistema daa manutençção de seuss dados, deesde 24 de outubro dee 2013, a R
Recorrente vem trocanndo
corresponddência diretaa com a Geerência de Normas
N
de A
Auditoria soobre as atuaalizações dee seu cadasttro”

e ressalta ainda
a
que esta
e CVM “emitiu
“
ofíccios após a data de 31
1 de maio eendereçadoss a Recorrente,
referente a cadastro, e em nen
nhuma desssas ocasiõees aproveito
ou a oportuunidade paara informaar a
aplicação da
d multa ouu a prorrog
gação do prrazo”. A paartir daí, a recorrente passa a disscorrer sobrre a
aplicabilidade da mullta diante daa situação citada
c
e de acordo com
m os objetivvos da multta cominató
ória,
questionan
ndo sua razooabilidade e legalidade..
5.
N
Nesse
sentid
do, torna-se necessário
o esclarecerr que a obrrigação de confirmar a validade das
informaçõees contidas nos formullários cadasstrais, previista no incisso II do art. 1º da Instrrução CVM
M nº
510/2011, não se conffunde com aquela prev
vista no inciiso I do mesmo artigo (citada pelo
o recorrentee), a
qual demaanda que os
o participaantes do meercado de valores mo
obiliários bbrasileiros atualizem
a
s
seus
formulário
os cadastraiss, em até 07
0 (sete) dias úteis do
o ocorrido, sempre quee qualquer de seus daados
sofrer alterração. Da m
mesma form
ma, aquela obrigação, que suportta a presentte multa co
ominatória, não
constitui a determinaçção contidaa na alínea “a” do inciiso I do art. 17 da Insttrução CVM
M nº 308/99
9, a
qual impõe a entregaa do respecctivo Anexo
o II em atéé 10 (dez) dias da ocoorrência dee alteração nas
informaçõees cadastraiis dos audito
ores indepen
ndentes. Po
ortanto, a tro
oca de correespondênciaas entre a GNA
G
e a recorren
nte não sub
bstitui a neceessidade de entrega da referida Deeclaração.
A recorrente finaliza seu
u recurso co
om uma prooposta de celebração dde termo de compromissso,
6.
no caso “d
das RAZÕE
ES DE DE
EFESA apreesentadas não
n serem acolhidas”,
a
onde “se compromette a
enviar a Declaração
D
Eletrônica de Conform
midade até o 31º dia do mês dee maio, enq
quanto duraar a
obrigação, e caso ocorra algum impediment
i
to, como acontecido no
o ano de 20
014, comuniicar por esccrito
a Comissãão de Valorres Mobiliáários, até 05
5 (cinco) dias
d
úteis ap
pós o térmiino do prazzo, a razão
o do
impedimen
nto e as infformações atualizadas
a
que constaam na Decllaração Eleetrônica de Conformid
dade
para que a razão princcipal do cad
dastro possa se manter””.
7.
Com relação à citada prroposta de termo de compromisso
o, verifica-sse que não há menção
o na
Nº 390/01, alterada peelas Delibeerações CV
VM Nº 486
6/05 e 657//11, sobre sua
Deliberaçãão CVM N
aplicabilidade em relaação à multaa cominatórria. Nesse sentido,
s
é ap
plicável a Innstrução CV
VM Nº 452//07,
VM, não preevendo a poossibilidadee de celebraação
que regula a imposiçãão de multass cominatórrias pela CV
d comprom
misso para essses casos.
de termo de
8.
Em
m remate, é importantte também esclarecer que, em raazão do possitivado na parte finall do
inciso II do
o art. 9º da Lei
L nº 6385
5/76, a multaa cominatórria pelo não
o atendimennto de inform
mações à CV
VM
não deve ser
s confund
dida com a aplicação das
d penaliddades previsstas no capput do art. 11
1 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.
u novos elem
mentos ou evidências que
9.
Porr tudo o quee foi expostto e como o recurso nnão apontou
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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