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Recursoo contra apllicação de multa
m
cominnatória
IGB EL
LETRÔNIC
CA S.A.
Processso CVM nº RJ-2015-94412
Senhorr Superintenndente,

Trata-sse de recursso interpostto, em 31.08.15, pela IGB
I
ELETR
RÔNICA S.A.,
S
registrrada
0
co
ontra a aplicação de multa
m
cominatória no vaalor de R$ 30.000,00 (trrinta
na categoriia A desde 01.01.10,
mil reais),, pelo nãoo envio atté 17.07.155, do docuumento DF
F/2014, coomunicada por meio do
OFÍCIO/C
CVM/SEP/M
MC/Nº120/15, de 11.088.15 (fls.04)).
2.

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

d V.Sas., a empresa eestá incansáável na buscca de sua reeestruturaçãão e
a) “comoo é de conhhecimento de
luta para obter
o
novam
mente a confiança que durante seuus 45 anos de mercadoo nunca deixou de honnrar,
por isso, e consideranndo a serieddade com a qual a GR
RADIENTE
E trata suass obrigaçõess, Senhoress do
Colegiado,, a GRADIE
ENTE reiterra os termoss do recursoo outrora prrotocolado, salientando
o o imensuráável
prejuízo quue a empresa carrega, conforme capa do últtimo balançço já publiccado, sendo certo que não
tem condiçções financceiras para suportar um
ma multa dee R$ 30.0000,00, aliás ressalta-se que foram
m 04
(quatro) peenalidades da
d mesma monta,
m
somaando assim 120 mil reaais”;
b) “ressalta-se que este
e valor eqquivale a allguns mesess de folha de
d pagamentto dos funciionários, e este
e
é um probllema que a empresa
e
enfrenta menssalmente”;
c) “além da grave crise econ
nômico-finaanceira quee resultou na paralisaação total das atividaades
industriais,, a empresaa ainda suporta o descconforto de carregar innadimplênciias com forrnecedores, exfuncionárioos, autarquiias, Fisco e mais, ter suua Recuperaação Extraju
udicial julgaada extinta, ora em fasee de
recurso.
p
seu quadro
q
funccional drastticamente, tanto
t
pela falta
f
d) “comoo dito anteriiormente, a empresa perdeu
de pagameento como pela
p
esponttânea desisttência dos eempregadoss, a empresaa tinha em seu quadroo de
empregadoos, antes da crise, quasee 2 mil pesssoas, hoje, não
n chega a 30”;
e) “praticcamente toddos os deparrtamentos foram
f
desatiivados, perddemos muittos profissio
onais, inclussive
aqueles quue eram aptoos a apresenntar os docuumentos soliicitados pelaa CVM”;
f) “mesm
mo assim, apesar
a
de toda
t
dificulldade, a em
mpresa, ainnda que com
m atraso, não
n deixou
u de
apresentar o documeento em reeferência, demonstrand
d
do dessa forma
f
o coompromisso
o total com
m a
transparênccia que sem
mpre fez queestão de cum
mprir junto a esta instituuição”;
g) “no peeríodo em questão
q
tiveemos a subbstituição de nossos auuditores, essse procedim
mento além
m de
demandar mais tempoo para a exeecução das análises,
a
deesencadeou uma revisãão nos númeeros anterio
ores,

culminando na constaatação de que
q havia informaçõess incorretass. Tivemos então que reprocessarr as
ormidade coom o CPC 23 – Polítiicas
informaçõees de exerccícios anteriiores, e reaapresentá-laas em confo
Contábeis, Mudança de
d Estimatiiva (IAS 8) e Retificaçção de Erro
o e CPC 26 (R1) – Ap
presentação das
Demonstraações Contáábeis (IAS 1)”;
1
h) “vale lembrar qque as relaações da Gradiente
G
c
com
a CV
VM são dee anos, e nunca houve
mento pela parte da em
mpresa”;
descumprim
i) “senho
ores Julgado
ores, a requ
uerente não conseguiriaa suportar neste
n
momeento de crisee esta multaa de
vultosa graandeza e a aplicação desta multta acabaria com o ínfi
fimo resto dde fôlego de
d tentativaa de
socorrer oss funcionáriios e ainda subsistir”;
s
j) “requeer, senhores Julgadorees, diante da delicadda situação da empreesa, que é, inclusive, de
conhecimeento públicoo, requer a Reconsidera
R
ação da deciisão ou, na pior
p das hip
póteses, req
quer redução
o no
limite máx
ximo que estta instituiçãão puder con
nceder”; e
k) “diante do expossto, a empresa requer que V.Sa. que se dig
gne julgar inteiramentee procedentte o
presente reequerimento
o”.
Entendimento
3.
O docuumento Dem
monstraçõees Financeirras Anuaiss Completaas - DF, noss termos do art.
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.
d
qu
ue não há, na Instrução CVM nº
n 480/09, qualquer dispositivo
d
Cabe destacar
que
4.
permita, à Companhiaa, entregar em atraso suas
s
Demon
nstrações Fiinanceiras, ainda que sse encontre em
difícil situaação financeeira e tenhaa substituído
o os auditores independ
dentes.
5.
Ao con
ntrário do alegado
a
pelaa Recorrentee, a IGB Eletrônica
E
S..A. vem, co
onstantemen
nte,
descumprin
ndo os prazo
os de entregaa de documeentos periód
dicos.
6.
Assim sendo, a meu ver, resttou comprov
vado 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 01.04
4.15
(fls.05); e (ii) a IGB ELETRÔN
NICA S.A. somente enncaminhou o documennto DF/2014
4 em 28.08
8.15
(fls.06).
o à redução da multa, cabe
c
ressaltar que o vaalor diário eestá previsto
o no art. 58
8 da
7.
Quanto
Instrução CVM
C
nº 480
0/09. Para o caso de com
mpanhias reegistradas naa categoria “A”, como a Recorrentte, a
multa diáriaa é de R$ 50
00,00, pelo que
q não é po
ossível a red
dução do seu
u valor.

Isto posto, sou pelo indeferimento
o do recurso
o apresentad
do pela IGB ELETRÔN
NICA S.A., pelo
p que sug
giro
S
ência Geral, para posterio
or envio ao Colegiado
C
para
p deliberaçção,
encaminharr o presente pprocesso à Superintendê
nos termos do art. 13 daa Instrução CVM
C
nº 452
2/07.
A
Atenciosam
mente,

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

Oriiginal assinaado por
FERNAN
NDO SOAR
RES VIEIRA
A
Sup
perintenden
nte de Relações com Em
mpresas

