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Recursoo contra apllicação de multa
m
cominnatória
PÁTRIIA COMPA
ANHIA SEC
CURITIZAD
DORA DE CRÉDITOS
C
S IMOBILIÁ
ÁRIOS
Processso CVM nº RJ-2015-59991
Senhorr Superintenndente,

Trata-sse de reccurso interrposto, em
m 11.06.155, pela P
PÁTRIA COMPANH
C
HIA
A DE CRÉD
DITOS IMOBILIÁRIO
OS, registrrada na cateegoria B desde 01.01.10,
SECURITIZADORA
minatória noo valor de R$
R 18.000,000 (dezoito m
mil reais), pelo
p
não envvio,
contra a applicação dee multa com
até 03.09
9.13, do documennto FORM
M.CADAST
TRAL/2013, comunnicada poor meio do
OFÍCIO/C
CVM/SEP/M
MC/Nº528/13, de 08.01.14 (fls.05)).
2.

A Com
mpanhia apreesentou recuurso nos segguintes prinncipais term
mos (fls.02/0
03):

d aplicação
o de multa cominatória no valor de R$ 18.0
000,00 (dezo
oito
a) “o Ofíício comuniica acerca da
mil reais), em virtudee de supostoo atraso supperior a 60 (sessenta) dias
d no envvio do docu
umento FOR
RM.
CADASTR
RAL/2013 ppela Compaanhia”;
b) “o doccumento FO
ORM. CAD
DASTRAL/22013 da Companhia fooi enviado a esta D. Auutarquia no dia
27 de maarço de 20113, ou sejaa, com 65 (sessenta e cinco) dias
d
de anteecedência da
d data lim
mite
estabelecidda no art. 233, Parágrafoo Único, da Instrução CVM
C
nº 4800/2009”;
c) “confoorme inform
mado no Offício, a apliicação de referida
r
muulta cominattória estariaa embasadaa no
próprio artt. 23, Parágrrafo Único, da Instruçãão CVM nº 480/2009, que determ
mina o envioo do formuláário
cadastral pelas
p
compaanhias abertaas até o dia 30 de maioo de cada anno”;
d) “o art. 23 da Instrução CVM
M nº 480/22009 determ
mina que o emissor deeve atualizaar o formuláário
cadastral sempre
s
que qualquer dos
d dados nele
n
contidoos for alteraado, dentro do prazo de
d 7 (sete) dias
d
úteis contaados do fatoo que deu causa
c
à alterração. Indeppendentemeente da atuaalização preevista no caaput
do art. 23, o Parágrafoo Único do art. 23 prevvê que o em
missor deve anualmente
a
confirmar as
a informaçções
contidas noo formulárioo cadastral até o dia 31 de maio dee cada ano”;
e) “nessee sentido, a data limite prevista porr esta D. Auutarquia foi observada pela Compaanhia, uma vez
que o FOR
RM. CADA
ASTRAL/20
013 foi envviado em 277 de março de 2013, ccom 65 (sesssenta e cin
nco)
dias de anntecedência do prazo máximo
m
dee 31 de maaio de 20155, conformee protocolo de entregaa nº
018236FCA
A00002013301000254338-70, cuja cópia seguee anexa”; e
f) “consiiderando o aacima exposto, em espeecial a ausêência de infrração aos diispositivos normativos
n
ora
em vigor, solicitamos
s
mento da muulta cominattória objeto do Ofício”.
o cancelam

Entendimento
3.
Inicialm
mente, cabee destacar que
q quando do envio do
d OFÍCIO/CVM/SEP//MC/Nº528//13,
datado de 08.01.14, a Instrução CVM
C
nº 48
80/09 ainda não havia sido alterad
da pela Insttrução CVM
M nº
552/14.
Nesse sentido,
s
noss termos do
o § único do
o art. 23 daa Instrução CVM nº480
0/09, vigente à
4.
época, o emissor
e
devveria anualm
mente, entree os dias 1º e 31 de maio,
m
confiirmar que as
a informaçções
contidas no
o FORMUL
LÁRIO CA
ADASTRA
AL continuavvam válidass, sem prejuuízo da atuaalização em
m até
7 (sete) diaas úteis conttados do fatto que deu causa
c
à alterração.
5.
O OFÍC
CIO-CIRCU
ULAR/CVM
M/SEP/Nº00
01/2013, dee 28.02.13, no item 2.3
3.1, apresen
ntou
esclarecim
mentos acercca do Formu
ulário Cadaastral e reiteerou o disposto na refeerida instru
ução no senttido
de que a co
onfirmação das inform
mações nele contidas deeve ser efetu
uada entre oos dias 1º e 31 de maio
o de
cada ano.
6.

nda que:
Cabe destacar, ain

a)
em 24.05.13,
2
fo
oi encaminh
hado, a todaas as Compaanhias, e-mail: (i) inforrmando quee, entre 1º e 31
de maio, deveria ser eenviado o FO
ORM.CADASTRAL/2
2013, conforme dispostto no § únicco do art. 23
3 da
C
nº 480/09; e (ii) lembrando
o que o enviio dos Form
mulários de Referênciaa, DFP ou IT
TR,
Instrução CVM
entre 1º e 31.05,
3
não eximia
e
a Co
ompanhia daa entrega do
o Formulário Cadastrall nesse perío
odo (fls.06);
b)
em 31.05.13,
3
fooi encaminh
hada, à Com
mpanhia, a comunicaç
c
ão específica prevista
a no art. 3ºº da
Instrução CVM nº 452/07
4
(e-m
mail de aleerta): (i) in
nformando que até aquuela data não
n constav
va o
recebimentto do FOR
RM.CADAS
STRAL/2013 e alertan
ndo que o documento
d
deveria serr encaminh
hado
pelo Sistem
ma Empresaas.Net, entre 1º e 31.05
5 de cada anno; e (ii) leembrando qu
ue, conform
me o item 2.3.1
do OFÍCIO
O-CIRCULAR/CVM/S
SEP/Nº001//2013, de 28.02.13,
2
a confirmaçãão prevista no § único
o do
art. 23 da Instrução CVM
C
nº 480
0/09 deveriaa ser feita m
mediante o envio, nessse período, do Formuláário
Cadastral com
c
os dado
os atualizad
dos, ainda qu
ue ele tivesse sido encaaminhado aanteriormentte (fls.07).
7.
No preesente caso, a Compan
nhia encamiinhou o prim
meiro Form
mulário Cad
dastral de 2013
em 27.03.1
13, porém não
n o entreg
gou entre oss dias 1º e 31 de maio (não
(
cumpriindo, pois, com
c
o dispo
osto
no referido
o § único doo art. 23), en
nviando-o novamente
n
a
apenas
em 12.11.13
1
(flss.08).
8.
Assim sendo, a no
osso ver, resstou compro
ovado que a multa foi aaplicada corrretamente, nos
termos da Instrução
I
C
CVM n° 452
2/07, tendo em vista quue: (i) o e-m
mail de alertaa foi enviad
do em 31.05
5.13
(fls.07); e (ii) a PÁT
TRIA COM
MPANHIA SECURIT
TIZADORA
A DE CRÉD
DITOS IM
MOBILIÁRIIOS
somente en
ncaminhou o documen
nto FORM. CADASTR
RAL/2013 em
e 12.11.133 (fls.08), ou
o seja, apó
ós o
prazo estab
belecido no § único do art. 23 da Instrução
I
CV
VM nº 480//09.
p
sou pelo ind
deferimentto do reccurso apreesentado pela
p
PÁTR
RIA
Isto posto,
COMPAN
NHIA SECU
URITIZADO
ORA DE CRÉDITOS
C
S IMOBILIÁ
ÁRIOS, pelo que sugiiro encamin
nhar

o presente processo à Superinten
ndência Gerral, para possterior envio
o ao Colegiiado para deeliberação, nos
VM nº 452/0
07.
termos do art. 13 da Innstrução CV
A
Atenciosam
mente,

Oriiginal assinaado por
KELLY LEITÃO
L
SA
ANGUINET
TTI
Analistaa
De acord
do.
À SGE
E

Oriiginal assinaado por
FERNAN
NDO SOAR
RES VIEIR
RA
Sup
perintenden
nte de Relaçções com Em
mpresas

