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Recursoo contra apllicação de multa
m
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Processso CVM nº RJ-2015-93384
Senhorr Superintenndente,

Trata-sse de recu
urso interpoosto, em 03.09.15,
0
p
pela
WETZ
ZEL S.A., registrada na
categoria A desde 01.01.10, conttra a aplicaçção de multa cominatóória no valoor de R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentoos reais), peelo atraso de
d 5 (cincoo) dias no envio
e
do doocumento D
DF/2014, coomunicada por
meio do OFÍCIO/CVM
M/SEP/MC/Nº185/15, de 11.08.155 (fls.03).
2.

A Com
mpanhia apreesentou recuurso nos segguintes prinncipais term
mos (fls.01/0
02):

p
ocorreuu de
a) “in caasu, o atrasoo no envio da DF/2014 não caraccteriza omiissão adminnistrativa, pois
de
forma invvoluntária em virtudee de associação, dee forma eqquivocada, com o Formulário
F
Demonstraações Finannceiras Paddronizadas (DFPs)
(
refferente ao mesmo
m
exeercício sociial, o qual foi
devidamennte enviadoo pela plattaforma doo Empresass.Net em 26/03/2015,
2
dentro doo prazo legal,
conforme protocolo
p
011991DFP33112201401100045283--72”;
b) “com efeito, o mootivo do eqquívoco se deu
d em razãão da unificaação do Sisstema IPE à plataformaa da
nova versãão do Emprresas.Net, de forma que a partir de
d 280/2/20115 todas as informaçõees periódicaas e
eventuais passaram a ser encam
minhadas por meio daa nova verssão do Sisttema Emprresas.Net. Esta
E
mudança no
n procedim
mento gerouu grandes dúúvidas e inccertezas, im
mpondo à Coompanhia buscar
b
soluçções
e orientaçõões para se aadaptar à noova sistemáttica”;
c) “dito de outra forma,
fo
comoo os dois documentoss (DFPs e DF) passaaram a ser enviados pelo
p
Empresas.N
Net, o analissta responsáável equivoccadamente presumiu
p
quue o envio dos dois do
ocumentos pelo
p
mesmo sisttema seria reedundante, motivo
m
pelo qual
q acabou efetuando ap
penas o enviio das DFPs””;
d) “além disso, a muddança do proocedimento de
d envio de ddocumentos ocorreu na m
mesma épocca em que hoouve
a substituiçção do respponsável peelas Demonnstrações Finnanceiras daa Companhhia, o qual detinha poouco
conhecimennto sobre os pprocedimenttos da CVM e por isto nãão pôde consstatar tal equíívoco”;
e) “cabe esclarecer que
q de nenhhuma formaa os acionisstas foram prejudicado
p
os, visto quee a Compannhia
odas as exiggências relaativas às foormas de enntrega, com
m publicaçõees realizadaas por meioo de
cumpriu to
jornais (jorrnal local e Diário Ofiicial do Esttado) e no site
s da Com
mpanhia, sem
m contar qu
ue ao longoo do
ano todas as
a informações periódicas e eventuuais foram rigorosamen
r
nte entreguees em dia”;
f) “outroossim, não houve dolo ou má-fé
fé da Comppanhia ou de seus addministrado
ores, tampouco
qualquer vantagem,
v
e
proveiito foram obtidos em
m razão doo ocorrido, até porque o
benefício e/ou

documentoo foi enviad
do pelo Em
mpresas.Net,, cujo sistem
ma entrou em
e vigor no
o corrente ano e aindaa se
encontra em
m fase de esstudo e adap
ptação das companhias
c
s”;
g) “é ced
diço que nnão se pod
de alegar desconhecim
mento paraa fins de não aplicaação de mu
ulta
cominatóriia, mas nestte caso o affastamento da
d penalidaade é medid
da que se im
mpõe, notadamente porrque
sem dúvid
da inexistiu para qualq
quer pessoaa física ou jjurídica qu
ualquer prejuuízo, tampo
ouco existee na
conduta daa Companhiia algo que desabone su
ua integridaade, pelo qu
ue merece seer reconsideerada a deciisão
deste Coleg
giado, como
o medida dee inteira jusstiça”;
h) “assim
m sendo, sollicita o afasstamento daa multa com
minatória ou, alternativaamente, suaa conversão em
simples ad
dvertência, em
e razão dos
d argumen
ntos apresen
ntados, noss colocandoo à inteira disposição
d
p
para
melhores esclarecimen
e
ntos”; e
i) “por fim,
f
requer seja conced
dido efeito suspensivoo ao presentte recurso aaté seu julg
gamento final,
com vista a evitar a in
nscrição do débito em dívida
d
ativaa e os deletéérios efeitoss deste ato que
q certameente
acarretarão
o transtornos e prejuízo
os a esta em
mpresa”.
Entendimento
3.
Inicialm
mente, cab
be destacarr que foi encaminh
hado, à coompanhia, o Ofício nº
448/2015/C
CVM/SEP, de 03.09.1
15, indeferiindo o ped
dido de efeiito suspensiivo do recu
urso interpo
osto
(fls.05/06).
monstraçõees Financeirras Anuaiss Completaas - DF, noss termos do art.
O docuumento Dem
4.
25 caput e § 2º, da Instrução CVM nº48
80/09, deve ser entreg
gue na dataa em que for
f colocad
do à
disposição do público ou em até 3 (três) messes do encerrramento do
o exercício ssocial.
5.
d
qu
ue não há, na Instrução CVM nº
n 480/09, qualquer d
dispositivo que
Cabe destacar
permita, à Companhiia, entregarr em atraso
o suas Dem
monstraçõess Financeiraas, ainda que,
q
segund
do a
Recorrentee, o atraso não
n tenha caausado preju
uízo a qualqquer pessoa física ou ju
urídica.
6.
Ademaais: (i) não deve
d
prospeerar a alegaçção da Reco
orrente constante das letras
l
“b” e “c”
do § 2º reetro, tendo em vista que
q a SEP não recebeeu qualquerr reclamaçãão da Wetzeel ou de ou
utra
companhiaa, acerca do
o envio doss dois docu
umentos (DF e DFP) usando
u
o m
mesmo sisteema, qual seja,
s
Empresas.N
Net; e (ii) nnão se devee confundirr multa com
minatória (prrevista no aart. 9º, incisso II da Leei nº
6.385/76), com penallidade (prev
vista no artt. 11 da Leei nº 6.385//76), razão pela qual não
n é possíível
converter a multa em advertênciaa.
7.
m ver, resttou comprov
vado que a multa foi aaplicada corrretamente, nos
Assim sendo, a meu
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 01.04
4.15
(fls.04); e (ii)
( a WETZ
ZEL S.A. so
omente encaaminhou o documento
d
DF/2014 em
m 07.04.15 (fls.07).

Isto possto, sou pelo
o indeferim
mento do reecurso apressentado pella WETZEL
L S.A, pelo que
sugiro enccaminhar o presente prrocesso à Superintendê
S
ência Gerall, para postterior envio
o ao Colegiiado
para delibeeração, nos termos do art.
a 13 da In
nstrução CV
VM nº 452/0
07.
A
Atenciosam
mente,
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