EP
PARA: SE
DE: KELL
LY SANGU
UINETTI
O:
ASSUNTO

RA/C
CVM/SEP/N
Nº041/15
DATA: 16.06.15

Recursoo contra apllicação de multa
m
cominnatória
ÁQUIL
LLA SECUR
RITIZADO
ORA S.A.
Processso CVM nº RJ-2015-58803
Senhorr Superintenndente,

Trata-sse de recurrso interpossto, em 088.06.15, pella ÁQUILL
LA SECUR
RITIZADO
ORA
S.A., regisstrada na cattegoria B deesde 01.01.10, contra a aplicação de multa cominatória no valor dee R$
18.000,00 (dezoito miil reais), pello não enviio, até 19.009.14, do documento
d
IINF SEC ANUAL/20
A
013,
O/CVM/SEP
P/MC/Nº104/14, de 23.10.14 (fls.004).
comunicadda por meio do OFÍCIO
2.

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

minatória pelo
p
atraso no envio à CVM da INF SEC
S
a) “trata--se de apliicação de multa com
ANUAL/22013, previsto no art. 1ºº do Anexo 32 – II, da Instrução Normativa
N
C
CVM nº 4800/2009”;
b) “ocorrre, entretantto, que a Reecorrente nãão concordaa com a muulta acima m
mencionadaa, uma vez que
esta não reealizou operrações de seecuritização durante o ano
a de 20133. Senão vejamos”;
c) “a CV
VM tem coomo uma de
d suas funçções conferrir se as em
mpresas auutorizadas a emitir títuulos
mobiliárioss estão cum
mprindo coom as deterrminações llegais, bem
m como darr maior tran
nsparência aos
dados destaas companhhias para evventuais inveestidores”;
d) “nessee sentido, a INCVM 5220/12, visanndo ampliar e aprimoraar o volume de informaações prestaadas
sobre as operações dee securitizaação, inseriuu o Anexo 32 – II na ICVM 4800/09 determ
minando quee as
Securitizaddoras de Recebíveis Imobiliáriios apresentassem, juntamente com o formulário
de
f
informaçõees trimestraais – ITR, reelatório sobrre as operaçções de secuuritização reealizadas peela empresa”;
e) “ocorrre, entretantto, que durante o exerrcício de 20013 a Recoorrente não realizou qu
ualquer tipoo de
operação de
d securitizzação, de forma
f
que esta não tteria inform
mações parra apresentaar no referrido
relatório”;
o
lado, ffaz-se impo
ortante salienntar que, deesde a data de constituuição até a presente
p
datta, a
f) “por outro
Recorrentee somente realizou uma única opeeração de seecuritização
o imobiliária, cujo ped
dido de registro
foi automaaticamente dispensado
d
nos termoss do Processo CVM nºº RJ-2009-113348, na medida
m
em que
os investid
dores dos CR
RIs são todoos ligados por
p interessee único e inddissociável””;
g) “além disso, faz-se importannte alertar que
q os CRIIs supramenncionados ssomente pod
derão vir a ser
negociadoss no mercaado secundáário se for obtido o reegistro prévvio de ofertta pública, nos termoss da
INCVM nºº 400/03”;

h) “sendo
o assim, a ora
o Recorren
nte não considera justaa a aplicação
o da presentte multa com
minatória, uma
u
vez que a falta
f
de aprresentação do
d relatório sobre suas operações de securitizzação não trrouxe qualq
quer
prejuízo paara seus acio
onistas ou investidoress”;
i) “sendo
o assim, diaante de todo
o o exposto requer-se o cancelameento da multta cominató
ória previstaa no
ofício em epígrafe”;
e
j) “altern
nativamentee ao pedido acima men
ncionado, caso V.Sas. entendam ppelo não caancelamento
o da
presente multa
m
cominatória, requ
uer-se a reviisão do valoor da referid
da multa, a fim de quee seu valor seja
s
reduzido para
p
valoress condizentees com tamanho dos prrejuízos efeetivamente causados a terceiros, bem
b
como o tip
po de penallidade praticada pela Recorrente,
R
qual seja, atraso na aapresentação
o de obrigaação
acessória”;; e
k) “por fim,
fi requer-sse que o preesente recurrso também seja recebido no seu eefeito suspen
nsivo, uma vez
que eventtual inscriçção da Reecorrente no
n CADIN restringiráá sua capaacidade de obtenção de
financiameento junto às instituiçções financceiras, bem
m como su
ua participaação em co
oncorrênciaas e
certames liicitatórios”.
Entendimento
mente, cab
be destacaar que fo
oi encamiinhado, à companhiia, o Ofí
fício
3.
Inicialm
nº294/2015
5/CVM/SEP
P, de 09.06
6.15, indefeerindo o pedido de efeeito suspenssivo do recu
urso interpo
osto
(fls.06/07).
4.
O Informe Anuall de Securiitizadora – INF SEC ANUAL, nnos termos do
d artigo 1ºº do
Anexo 32--II da Instruução CVM nº
n 480/09, deve
d
ser enttregue pelo emissor noo mesmo prrazo de entrrega
do Formullário de Deemonstraçõees Financeiiras Padronnizadas – DFP,
D
ou sejja, em até 3 (três) meeses
contados do
d encerram
mento do exeercício sociaal.
5.
Cabe destacar
d
qu
ue não há, na Instrução CVM nº
n 480/09, qualquer dispositivo
d
que
permita, à Companhhia, entregaar em atraaso suas innformações periódicass, ainda qu
ue, segundo
o a
Recorrentee, não tenhaa havido prej
ejuízo aos accionistas ouu investidorees.
6.
Em con
nsulta ao DFP/2013,
D
q teve com
que
mo data de vencimentto de entreg
ga a mesmaa do
documento
o INF SEC
C ANUAL//2013, verificamos qu
ue os Certiificados dee Recebíveiis Imobiliárrios
emitidos pela Compan
nhia represeentavam, à época,
é
um passivo
p
de R$
R 48.241.5596,00 (fls.0
08).
De aco
ordo com o item 11 das
d Notas E
Explicativass, os CRIs têm data de
d vencimeento
7.
apenas em 10.01.2020
0 (fls.09/11)).
Nesse sentido, ain
nda que teenha havidoo a dispenssa automátiica de regiistro da offerta
8.
pública do
os Certificaddos de Receebíveis Imo
obiliários, o documento INF SEC
C ANUAL/2
2013 é deviido,
como já decidiu
d
o Co
olegiado no
o âmbito no
o Processo CVM nº RJ-2013-64
R
61, no qual foi analisado

recurso, daa mesma Co
ompanhia, contra
c
aplicaação de mu
ulta cominattória pelo nãão envio do
o documento
o 3º
INF SEC TRIM/2012
T
.
Ademaais, cabe resssaltar que, desde 2014
9.
4, a Compan
nhia vem enncaminhand
do os inform
mes
trimestrais regularmennte.
Assim sendo, a meu ver, resttou comprov
vado que a multa foi aaplicada corrretamente, nos
10.
termos da Instrução CVM
C
n° 452
2/07, tendo em
e vista quue: (i) o e-m
mail de alertta foi enviad
do em 31.03
3.14
(fls.05); e (ii)
( a ÁQUIL
LLA SECU
URITIZADO
ORA S.A., atté o momentto, não encaaminhou o documento
d
I
INF
SEC ANU
UAL/2013.
11.
c
ressalttar que o vaalor diário eestá previsto
o no art. 58
8 da
Quantoo à redução da multa, cabe
Instrução CVM
C
nº 480
0/09. Para o caso de com
mpanhias reegistradas naa categoria “B”, como a Recorrentte, a
multa diáriaa é de R$ 30
00,00, pelo que
q não é po
ossível a red
dução do seu
u valor.
Isto poosto, sou pelo ind
deferimentoo do recu
urso apresentado peela ÁQUIL
LLA
SECURITIIZADORA S.A, pelo que
q sugiro encaminhar
e
r o presentee processo à Superintendência Geeral,
para posterrior envio ao Colegiado
o para delib
beração, noss termos do art. 13 da Innstrução CV
VM nº 452/07.
A
Atenciosam
mente,
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