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5.
Despach
hos
G
Senhor Gerente,
Trata-se dee recurso intterposto porr LUIZ CAR
1.
RLOS DE FREITAS
F
V
VÉRAS con
ntra a decisãão
contida no
n Ofício/C
CVM/SNC//MC/73/15, datado de 20/03/2015, referentee à aplicaçção de mullta
cominatóória no valor de R$ 6.000,00 pelo atraso do envio do docuumento Deeclaração em
Conform
midade/20144 (declaraçãão não entreegue até 111/12/2014), conforme pprevisto no
o inciso II do
d
art. 5º daa Instrução CVM
C
nº 5100/2011.
Em sua defesa, o recoorrente alegga que “vem
m em temppo hábil contestar a reeferida mullta
2.
tendo em
m vista que a informaçção exigida ter vício, em
e que o Relatório
R
Infforme Anuaal de Auditoor
Independdente enviado até 30 de abril dee cada ano já contem
mpla a inforrmação em epígrafe, de
d
conformiidade com a Instruçãão CVM 308
3
em arrt. 17, incciso I, item
m “a” e reequer o seeu
cancelam
mento”.
3.
C
Convém
desttacar que o recorrente, em obediênncia ao posiitivado no aart. 3º da Insstrução CVM
M
nº 452/077, foi alertaado por estaa autarquia sobre o desscumprimennto da referrida obrigaçção acessóriia,
bem com
mo sobre a incidênciaa da multa respectivaa. De fato, em 02/06//2014, foi encaminhadda
mensagem
m eletrônicca (fl. 02) para o endereço “coonsultec.ac@
@uol.com.br” (endereçço eletrônicco
registrado nos dadoos cadastraiis de LUIZ
Z CARLOS DE FREIT
TAS VÉRA
AS nesta au
utarquia), em
ma instrução. Como peercebemos, a
conformiidade com o disposto no inciso I do artigo 11 da mesm
referida comunicaçã
c
ão faz mençção expressaa a “Declarração Anuall de Conforrmidade de 2014, devidda
até 31/005/2014”, bbem como elucida oss passos que,
q
desde o acesso ao sistema, o auditoor
independdente deve seguir
s
para adimplir
a
a obrigação
o
accessória em
m comento.
4.
C
Cabe
esclareecer que a Informaçãão Anual reequerida noo Anexo VI da Instruçção CVM nº
n
308/09, não
n se conffunde com a declaraçãoo de Confoormidade prrevista na IC
CVM 510/111, e também
esclareceemos ainda que em divversos comuunicados exppedidos pella Gerência de Norma de
d Auditoriia,
foi esclarrecido sobree a identificcação, naturreza e a obrrigatoriedadde de amboss os formuláários a serem
apresentaados.
N
Neste
sentidoo, é importtante chamaar a atençãoo para o fatto de que, eem 08/02/2
2013, a CVM
M
emitiu o Ofício-Circcular/CVM//SNC/GNA
A/Nº01 divullgando esclarecimentos relacionaddos à atuaçãão
S
o tem
ma,
dos audittores indepeendentes noo âmbito do mercado dee valores moobiliários brasileiros. Sobre
o item 2 do referido ofício instrrui com clarreza solar, o que justificca a longa transcrição
t
que
q segue:
5.

2 Atualizaçção Cadastraal (Instruçãoo CVM n.º 5510/11)
2.
Indepeendentementte da apresentação dass informaçõões periódicas
r
requeridas
p
pela
Instruçãoo CVM n.º 308/99, é neecessário, tam
mbém, que os
o
a
auditores
inddependentes mantenham
m o cadastroo atualizado,, observado o
p
prazo
de até 07 (sete) dias do fato quue deu causaa à alteração
o. Para tanto,, é
n
necessário
q os auditoores indepenndentes acesssem seus daados cadastraais
que
n página da
na
d CVM, procedendo
p
à competennte atualizaçção. Além da
d
a
atualização
requerida, aanualmente (entre os diias 1º e 31 de
d maio), cab
be
a Auditor Independente
ao
I
te confirmar que seus daados cadastra
ais continuaam
v
válidos,
com
m a emissãoo da Declaaração Eletrrônica de Conformidad
C
de,
i
instituída
peela Instruçãão CVM n.º 510/11. A D
Declaração Eletrônica de
d
C
Conformida
de deve ser emitida pello acesso à opção “AT
TUALIZAÇÃ
ÃO
C
CADASTRA
AL”, em seguida
s
“DE
ECLARAÇÃ
ÃO ELETR
RÔNICA DE
D
C
CONFORM
MIDADE”, na
n página da
d CVM. É importantte frisar qu
ue,
m
mesmo
nos casos em qu
ue não existam alteraçõões a serem realizadas, a
D
Declaração
E
Eletrônica
d Conformiidade deverá ser emitida..
de

6.
D expostoo, conclui-se pela adequação
Do
a
da multa cominatórria aplicad
da pelo Sr.
S
Superinteendente de Normas Co
ontábeis e de Auditorria, ao audittor LUIZ C
CARLOS DE
D FREITA
AS
VÉRAS, em razão ddo que se en
ncaminha o presente reccurso à con
nsideração suuperior.

Oriiginal assinaado por
LUIZ ALBERTO
O GARCIA
Analista GNA
G

De acord
do,
Ao SNC para appreciação,

Oriiginal assinaado por
MA
ADSON DE GUSMÃO
O VASCONCELOS
Gerente de Normas de Auditoriia

De acoordo, ao SGE
E com vistaas ao Colegiiado, para apreciação
a
ddo Recurso.
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JO
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N
Con
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