PARA: SEP
S
DE: KEL
LLY SANG
GUINETTI
ASSUNT
TO:

RA//CVM/SEP
P/Nº057/15
DATA
A: 25.08.15

Recurrso contra aplicação
a
dee multa com
minatória
LOGO
OS COMPA
ANHIA SEC
CURITIZA
ADORA S.A
A.
Proceesso CVM nº
n RJ-2015-9006

Senhoor Superinteendente,
Trataa-se de reecurso inteerposto, em
m 25.08.155, pela L
LOGOS CO
OMPANHIIA
RA S.A., reggistrada na categoria B desde 04.009.14, conttra a aplicaçção de mullta
SECURIITIZADOR
cominatóória no valorr de R$ 18.0000,00 (dezooito mil reaiis), pelo nãoo envio, até 17.07.15, do
d documentto
PROP.C
CON.AD.AG
GO/2014, comunicadda por meiio do OFÍÍCIO/CVM//SEP/MC/N
Nº131/15, de
d
11.08.15 (fls.07).
2.

s
prrincipais term
mos (fls.01/03):
A Coompanhia appresentou reecurso nos seguintes

P.CON AD.AGO/2014
4) refere-se à
a) “o reeferido doccumento sollicitado porr essa comisssão (PROP
Proposta do Consellho de Adm
ministração para Assem
mbleia Geraal Ordináriaa 2014, quee conforme o
ofício menciona,
m
nnão havia sido entreggue até a data de 17/07/2015. Entretantoo, o referiddo
documennto foi deviidamente entregue a este
e
órgão através do sistema E
EmpresasNeet na data de
d
02.04.2015 às 15:144 horas (AN
NEXO I), prootocolo nº. 4463099”;
mbém que o documen
nto pode seer consultaddo no site dda Comissão
o de Valorees
b) “resssaltamos tam
Mobiliários – CVM
M, por meiio da opçãão ‘Consultta de Docuumentos de Companhiias Abertass’,
Categoriaa ‘Assembleias’, confoorme tela exxtraída da páágina (ANE
EXO II)”; e
c) “facee ao expossto acima, a Companhhia solicitaa a V.Sas. o deferimeento deste recurso, e o
cancelam
mento da Muulta Cominatória aplicada, em razzão de ter cumprido coom a entreg
ga do referiddo
documennto obrigatório.
Entendim
mento
O doocumento PROP.CON
3.
P
N.AD.AGO
O, nos term
mos do artigo 21, incciso VIII, da
d
4
(em
m vigor desdde 01.01.10) combinaddo com o arrt. 133, inciiso V, da Lei
L
Instruçãoo CVM n° 480/09
6.404/76 e com o disposto
d
noss arts. 9º, 10
1 e 12 da Instrução CVM
C
nº4811/09, quanddo aplicáveiis,
deve ser entregue até
a 1 (um) mês antes da data marcada paraa a realizaçção da asseembleia gerral
ordináriaa.

4.
Confo
forme estabeelecido no §4º do art.133 da Leii 6.404/76, a assembleeia geral qu
ue
reunir a totalidade
t
ddos acionistas poderá considerar
c
ssanada a falta de publiccação dos anúncios
a
ou
ua
inobservâância dos prrazos referiidos no citad
do artigo, sendo obrigaatória a pubblicação doss documento
os
(no caso
o da Propossta da Adm
ministração,, divulgaçãão pelo Em
mpresas.Net)) nele citad
dos antes da
d
realizaçãão da assemb
bleia.
5.

No prresente caso
o, restou com
mprovado que:
q

a) na AGO,
A
realizada em 30.04.15, estav
vam presen
ntes dois aciionistas (Srr. José Augu
usto Roque e
Ethos Servicer Ltda)) - fls.12/13
3; e
a
com
m o quadro 15.3 do Formulário
F
de Referên
ncia 2015, a Companh
hia tinha um
b) de acordo
acionistaa pessoa física e um aciionista pesso
oa jurídica. Tal inform
mação é referrente a 25.0
03.14 (fls.14
4).
Assim seendo, estavaa presente, na
n AGO, a totalidade
t
d acionistaas.
dos
6.

No enntanto, cabee destacar qu
ue:

a) o documento en
ncaminhado
o como Prop
posta (fls.09
9/10) é iguaal ao Edital de
d Convocaação da AG
GO
(tendo a Companhiaa apenas mu
udado o títu
ulo – fls.11
1), e não co
ontém as informações mínimas qu
ue
devem seer divulgadaas, pelo quee o seu envio
o foi desconnsiderado pela SEP;
b) na AGO,
A
realizzada em 30..04.14 (fls.1
12/13), foraam aprovad
das: (i) as contas da Administraçãão
e as Deemonstraçõees Financeeiras, refereentes ao exercício en
ncerrado em 31.12.14
4; e (ii) a
Destinaçção do Lucro;
c) como companhhia classificcada na Cattegoria B, a Instrução
o CVM nº 481/09 não
o se aplica à
Recorren
nte, emboraa a mesma esteja obrrigada, nos termos do
o artigo 133, inciso V,
V da Lei nº
n
6.404/76
6 e do artig
go 21, inciiso VIII, da
d Instruçãoo CVM nº 480/09, a enviar os documento
os
pertinenttes a assunttos incluído
os na ordem
m do dia em
m até um mês
m antes dda data maarcada para a
realizaçãão da assem
mbleia; e
d) nesse sentido, cconforme disposto
d
noss OFÍCIO-C
CIRCULAR
R/CVM/SE
EP/Nº02/15,, de 26.02.1
15
vel no siite da CV
VM), a companhia
c
deveria ter encam
minhado o documentto
(disponív
PROP.CO
ON.AD.AG
GO/2014, através
a
do Sistema IP
PE, “Catego
oria: Assem
mbleia”; “T
Tipo: AGO”;
“Espéciee: Propostaa da Admin
nistração”;; Assunto: “Destinaçã
“
ão dos Resu
ultados” (p
para o item II
do art. 13
32 da Lei nºº 6.404/76).
7.
Assim
m sendo, a meu ver, reestou comprrovado que a multa foi aplicada corretament
c
te,
nos termos da Instruução CVM n° 452/07, tendo em vista
v
que: (ii) o e-mail dde alerta foi enviado em
m
GOS COMPANHIA SE
ECURITIZA
ADORA S.A
A., até o momento,
m
nãão
02.04.15 (fls.08); e (ii) a LOG
hou o docum
mento PRO
OP.CON.AD
D.AGO/2014
4.
encaminh
Isto posto, sou
u pelo indeferimentto do reccurso apreesentado pela LOGO
OS
COMPAN
NHIA SEC
CURITIZAD
DORA S.A,, pelo que sugiro en
ncaminhar o presentee processo à

Superinteendência Geral, para posterior
p
env
vio ao Coleegiado paraa deliberaçãoo, nos term
mos do art. 13
da Instru
ução CVM nº
n 452/07.
A
Atenciosam
mente,
Oriiginal assinaado por
KELLY LEITÃO
L
SA
ANGUINET
TTI
Analistaa
De acord
do.
À SGE
E

Oriiginal assinaado por
FERNA
ANDO SOA
ARES VIEIR
RA
Su
uperintenden
nte de Relaçções com Empresas

