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Recursoo contra apllicação de multa
m
cominnatória
VIABA
AHIA CONCESSIONÁ
ÁRIA DE R
RODOVIAS
S S.A.
Processso CVM nº RJ-2015-93346
Senhorr Superintenndente,

Trata-sse de recurso interpossto, em 02.09.15, pelaa VIABAH
HIA CONCE
ESSIONÁR
RIA
OVIAS S.A
A., registraada na cateegoria B desde
d
24.088.12, contrra a aplicaação de muulta
DE RODO
cominatóriia no valor de R$ 18.000,00 (dezooito mil reaiis), pelo nãoo envio, atéé 17.07.15, do documeento
PROP.CO
ON.AD.AGO
O/2014, com
municada por
p meio doo OFÍCIO/C
CVM/SEP/M
MC/Nº184/1
15, de 11.08
8.15
(fls.50).
2.

A Com
mpanhia apreesentou recuurso nos segguintes prinncipais term
mos (fls.01/0
06):

M n.º 480 (‘IICVM 480’’), as compaanhias listass na
a) “confoorme dispossto no artigoo 21 da Insttrução CVM
CVM deveem enviar à comissão todos os do
ocumentos necessárioss ao exercíccio do direiito de voto nas
assembleiaas gerais orddinárias, con
nforme seguue:
‘Art. 21. O emissor deve enviaar à CVM por meio de sistema eletrônico disponívell na
s
innformações:
página da CVM na reede mundiall de computtadores, as seguintes
(...)
a exercícioo do direito de voto naas assembleeias
VIII – toddos os docuumentos neecessários ao
gerais ordinárias, na forma
f
estab
belecida porr norma espeecífica’”;
b) “de accordo com esta
e douta Comissão,
C
a ViaBahia deixou
d
de apresentar
a
a Proposta do
d Conselhoo de
Administraação refereente à Reuunião do Conselho
C
d Adminisstração quee contém a proposta da
de
administração da com
mpanhia parra a realizaação, pelos acionistas da
d companhhia, da Asssembleia Geral
r
aoo exercício de
d 2014”;
Ordinária referente
c) “ocorrre que, conforme se verifica
v
do protocolo
p
nn.º 022926IP
PE31032011501042094410-93 emittido
pelo Sistem
ma de Inform
mações Perriódicas Eveentuais da C
CVM (‘Sisteema IPE’) ((doc. 03), em
m 31 de maarço
de 2015 a ViaBahiaa disponibilizou, em referido sistema,
s
cóópia da Prroposto do Conselho de
C
dee Administração da com
mpanhia, reealizada em
m 31
Administraação que innstruiu a Reeunião do Conselho
de março de
d 2015, preeviamente à Assembleiia Geral Orddinária e Exxtraordináriaa (‘Propostaa’) (doc. 04)”;
d) “nestaa reunião, oss Conselheiiros da ViaB
Bahia tomarram as seguuintes decissões: ‘(i) maanifestaram
m-se,
favoravelm
mente, ao Relatório da Adminiistração prreparado peela Diretorria e às Demonstraç
D
ções
Financeiras referentess ao exercíccio social encerrado
e
em
m 31 de deezembro de 2014, inclu
usive quantto à
recomendaação de nãoo distribuiçção do lucrro líquido aapurado noo exercício,, após a prrovisão parra o
Imposto soobre a Rendda, a dedução do valorr destinado à reserva leegal, a deduução do vallor destinad
do à
reserva de incentivos fiscais e a dedução
d
do montante correspondennte ao dividdendo mínim
mo obrigatóório,
o qual deverá ser desttinado à reseerva para innvestimentoos (retenção de lucros), com a finaalidade de faazer
m incorridoos pela Com
mpanhia na exploraçãoo de
frente aos gastos e innvestimentos programaados a serem
p
exxercícios, coonforme os termos connstantes no Orçamento
o de
seu objeto social ao longo dos próximos
minaram a convocação da Assembleia
Capital nesste ato tambbém aprovaado pelos Coonselheiros;; (ii) determ

Geral Ordiinária, nos termos
t
do art.
a 142, incciso iv, da L
Lei n.º 6.404
4/76, para a apreciação
o e deliberaação
dos temas mencionaddos acima.;; (iii) consiignaram o término do
o mandato dos então Diretores sem
s
designação
o específicaa da Comp
panhia, os Srs. José Carlos Naavas Fernanndes e Ped
dro Achkar de
Mendonça Pinto, agraadecendo-os desde já pelos
p
serviçços prestad
dos à Companhia]; e (iiv) reelegerram,
nos termoss dos Artigo
os 13, alíneea “a” e 14,, § 3.º do E
Estatuto Soccial da Com
mpanhia, os Srs.: (a) Paaulo
Jorge Oliv
veira Lopess André, português, casado,
c
geóólogo, portaador do Paassaporte n.º H565741
1, e
inscrito no
o Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Fazendda (‘CPF/M
MF’) sob o n.º
220.855.32
28-45, resid
dente e dom
miciliado naa Cidade dee Salvador, Estado da Bahia, com
m escritório
o na
Avenida Antônio
A
Carrlos Magalh
hães, n.º 32
244, Sala 16
601, Bairro Caminho ddas Árvoress, CEP 418
820000, para o cargo de Presidentee da Compaanhia, cuja posse efetiiva está conndicionada à obtenção
o de
a
s requeridaas pelas auttoridades bbrasileiras, incluindo, mas não se limitando
o, à
todas as autorizações
obtenção do
d seu visto
o de trabalho; (b) Otáávio Platzecck Schaer, brasileiro, casado, adm
ministradorr de
empresas, portador
p
daa Cédula de Identidade RG n.º 5.60
05.838-X – SSP/SP, e inscrito no CPF/MF so
ob o
n.º 881.756
6.698-53, reesidente e domiciliado
d
na Cidade de Salvador, Estado daa Bahia, Av
venida Antô
ônio
Carlos Maagalhães, n.ºº 3244, Salaa 1601, Baiirro Caminh
ho das Árvo
ores, CEP 441820-000, reeleito parra o
cargo de Diretor
D
Adm
ministrativo--Financeiro e para o caargo de Dirretor de Rellação com Investidores
I
s da
Companhiaa; e (c) Hederverton Andrade
A
Saantos, brasilleiro, casad
do, advogad
do, portadorr da Cédulaa de
Identidade RG n.º 6.074.605-04 – SSP/BA, e inscrito noo CPF/MF sob o n.º 2552.506.298--14, residen
nte e
domiciliad
do na Cidad
de de São Paulo,
P
Estad
do de São P
Paulo, na Alameda
A
Cassa Branca, n.º
n 1030, ap
pto.
61, Bairro Jardim Pauulista, CEP 01408-000,, reeleito paara o cargo de Diretor dde Relaçõess Institucion
nais
e Desenvollvimento dee Negócios, todos com mandato dee 2 (dois) an
nos a contarr da presentte data”;
e) “com base no tex
xto transcriito acima, não
n restam ddúvidas de que a ViaB
Bahia cumprriu a exigên
ncia
constante do artigo 221, VIII, da ICVM 480, uma veez que Pro
oposta contéém todas as
a informaçções
os acionistaas, das mattérias que seriam
s
opo
ortunamentee discutidass na
necessáriass à compreeensão, pelo
Assembleia Geral Ord
dinária e Ex
xtraordináriaa”;
m o dispostto no OFÍÍCIO-CIRCU
ULAR/CVM
M/SEP/Nº 02/2015, a Proposta da
f) “de acordo com
Administraação deve ser
s enviadaa pelo Sisteema IPE naa Categoria: Assembleeia; Tipo: AGO/AGOE
A
E; e
n.º
Espécie: Proposta da Admiinistração. Ocorre que, confforme connsta no protocolo
p
E3103201500104209410
0-93 (doc. 03),
0 a Proposta de RC
CA foi dispoonibilizada pela ViaBaahia
022926IPE
na Categorria: Assemb
bleia; Tipo: AGE; e Espécie:
E
Pro
oposta da Administraç
A
ção. Houvee, portanto, um
equívoco no campo em que referida Prroposta foii disponibilizada, vistto que dev
veria ter sido
s
I na Cateegoria: Asseembleia; Tip
po: AGO/A
AGOE; e Esp
pécie: Propo
osta
disponibiliizada no pello Sistema IPE
da Administração”;
o
tall engano terr ocorrido, faz-se neceessário salientar que a ViaBahia possui apeenas
g) “não obstante
dois acioniistas e que seu registro
o na CVM é na categoria B, ou seja, a com
mpanhia não
o possui açõ
ões,
certificado
os de ações e/ou quaisq
quer valorees mobiliários que con
nfiram ao tittular o direeito de adqu
uirir
ações ou certificados
c
de ações da
d ViaBahia em conseequência daa sua conveersão ou do
o exercício dos
direitos qu
ue lhes são in
nerentes”;
h) “além disso, resssalta-se que todos os acionistas
a
d ViaBahiaa estiveram presentes na
da
n Assembleia
dinária e E
Extraordinárria realizad
da após a Reunião do
d Conselhho de Adm
ministração da
Geral Ord
companhiaa instruída com a Pro
oposta e qu
ue as matéérias aprovaadas naqueela ocasião o foram sem
s
ressalvas, por
p voto favvorável de 100%
1
(cem por cento) dos
d acionisttas”;

i) “diante disto, forrçoso recon
nhecer que o equívoco
o ocorrido no momentto da dispo
onibilização
o da
n Sistema IIPE não gerrou qualqueer prejuízo aaos acionisttas da ViaBahia tampou
uco a qualq
quer
Proposta no
terceiro, traatando-se de
d mero erro
o formal, faccilmente co
orrigível, bastando que haja a dispo
onibilização
o de
referida ataa no campo correto”;
j) “consttou ainda, no
n Ofício, que
q a data limite
l
para a disponibiilização da Proposta de
d Conselho
o de
Administraação seria 331 de março
o de 2015. Todavia,
T
o § 4.º do artiigo 133 da Lei n.º 6.40
04/76 (‘Lei das
S.A.’) perm
mite que os prazos prev
vistos no mencionado
m
a
artigo
133 deixem
d
de sser observad
dos, caso to
odos
os acionisttas da companhia comp
pareçam à Assembleia
A
Geral Ordin
nária, senãoo vejamos:
nicar, até 1 (um) mês aantes da dataa marcada para
p
‘Art. 133. Os adminisstradores deevem comun
mbleia geraal ordinária,, por anúnccios publicaados na form
ma previstaa no
a realizaçãão da assem
artigo 124
4, que se ach
ham à dispo
osição dos aacionistas:
I - o reelatório da administraação sobree os negóccios sociais e os prrincipais faatos
administraativos do ex
xercício find
do;
II - a cópiaa das demon
nstrações fiinanceiras;
III - o pareecer dos aud
ditores indeependentes, se houver;
IV - o pareecer do con
nselho fiscall, inclusive vvotos dissid
dentes, se hoouver; e
V - demais documenttos pertinen
ntes a assunttos incluído
os na ordem do dia.
(...)
unir a totaliidade dos acionistas pooderá consiiderar sanad
da a
§ 4º A asssembleia geeral que reu
falta de pu
ublicação do
os anúncioss ou a inobseervância do
os prazos refferidos nestte artigo; maas é
obrigatóriaa a publicaçção dos doccumentos anntes da realização da asssembleia”
k) “em cu
umprimentoo à exigênciia legal, os documento
os listados nos
n incisos II, II e III acima transcrritos
foram pub
blicados peela ViaBah
hia anteriorrmente à realização
r
da Assem
mbleia Geraal Ordináriaa e
Extraordin
nária (‘AGO
OE’) em 31 de
d março dee 2015 (doccs. 05, 06 e 07)”;
l) “adem
mais, conforrme se obsserva da atta da AGO
OE disponib
bilizada noo Sistema IPE
I
sob o n.º
022926IPE
E3004201500104212410
0-03 (doc. 08),
0 ambos acionistas da
d ViaBahia comparecceram à AG
GOE
da compaanhia relatiiva ao exeercício soccial findo em 31 de
d dezembrro de 2014. Diante do
comparecim
mento da to
otalidade dos
d acionistaas da comp
panhia, disp
pensou-se a publicação
o dos anúnccios
previstos nos
n incisos ddo artigo 13
33”;
m) “destaa forma, com
m base no acima
a
expossto, resta claaro que a co
ompanhia ccumpriu com
m os requisitos
legais e co
om os prazo
os exigidos na
n Lei das S.A. Adem
mais, cumpree salientar, nnovamente,, que apesarr de
ser registraada na CVM, a ViaB
Bahia não possui
p
valorres mobiliárrios em cirrculação, allém de possuir
somente do
ois acionistaas e que o ocorrido
o
não
o gerou, ressultou ou dee qualquer fforma prejudicou qualq
quer
acionista ou
o terceiro”;; e
n) “diante do acima exposto, a ViaBahia
V
reequer que:
a) o presen
nte recurso seja recebid
do;
b) a sua teempestividaade e o seu cabimento
c
s
sejam
reconhecidos;

c) seja recconhecida a observânciia, por partee da ViaBah
hia, da dispo
onibilizada da Propostaa do
Conselho de Adminiistração que instruiu a Assembleeia Geral O
Ordinária e Extraordinária
realizada em
e 30 de ab
bril de 2015
5 em relaçãão ao exercíício social eencerrado em
e 31/12/20
014,
em especial à manifesstação e reccomendação
o pelo Conselho de Adm
ministração
o da ViaBah
hia;
o da ausênccia de quallquer prejuíízo aos acioonistas, à ViaBahia
V
o a
ou
d) o reconnhecimento
terceiros em
e razão do
o ocorrido; e
e) o preseente RECU
URSO seja integralmeente deferid
do e que nãão seja apllicada a mu
ulta
cominatórria de R$ 18
8.000,00 (deezoito mil reeais) objeto
o do Oficio, tendo em vista
v
o
3.
Em 03.09.15, foi encaminhad
do o Ofício
o nº447/201
15/CVM/SE
EP (fls.58/5
59), solicitan
ndo
“manifestaação da Co
ompanhia, até 08.09.22015, acercca da diferrença de cconteúdo daa Proposta da
Administraação, encam
minhada em anexo ao recurso
r
[fls.09/15], em relação à P
Proposta da Administraação
enviada peelo Sistema Empresas.N
Net em 31.0
03.2015 [fls.52/57]”.
4.
e
u, via e-maiil, resposta ao ofício supracitado nos
Em 08..09.15, a Companhia encaminhou
seguintes principais termos (fls.60/62): “Conforme
“
solicitado, esclarecem
mos que a diferença de
conteúdo da
d Propostaa da Admin
nistração en
ncaminhada em anexo ao recurso interposto pela ViaBaahia
em 02.09.2
2015 contraa a multa co
ominatória aplicada
a
pela Superinteendência dee Relações com Empreesas
pelo não envio,
e
até 117.07.2015, do documento PROP
P.CON.AD.AGO/20144, comunicaada atravéss do
OFÍCIO/C
CVM/SEP/M
MC/N°184/1
15, de 11.08
8.2015, foi a inclusão de informaações acercca da eleiçãão e
reeleição de
d membross da Admin
nistração da ViaBahia, bem como acerca da remuneração
r
o anual global,
tal como orientado, verbalmen
nte, pelo setor de muultas da CVM,
C
não obstante os
o argumen
ntos
apresentad
dos no recurrso”.
Entendimento
5.
O docuumento PRO
OP.CON.A
AD.AGO, no
os termos do
d artigo 21, inciso VIIII, da Instru
ução
CVM n° 480/09 (em vvigor desdee 01.01.10) combinado
c
com o art. 133, inciso V, da Lei 6.404/76
6
e com
c
o disposto nos arts. 9ºº, 10 e 12 daa Instrução CVM nº48
81/09, quand
do aplicáveiis, deve serr entregue atté 1
(um) mês antes
a
da datta marcada para
p a realizzação da asssembleia geeral ordináriia.
6.
Conforrme estabeleecido no §4
4º do art.1333 da Lei 6.4
404/76, a asssembleia geral
g
que reu
unir
a totalidad
de dos acion
nistas (foi o caso da AGO/E da V
Viabahia – fls.46/49)
f
pooderá consiiderar sanad
da a
falta de pu
ublicação dos
d anúncio
os ou a ino
observânciaa dos prazo
os referidoss no citado
o artigo, sen
ndo
obrigatóriaa a publicaçção dos do
ocumentos (no caso da Proposta da Admin
nistração, diivulgação pelo
p
Empresas.N
Net) nele ciitados antes da realizaçção da assem
mbleia.
7.

No caso
o concreto, restou com
mprovado quue:

a) na AG
GO/E, realiizada em 30.04.15
3
(ffls.46/49), foram deliiberadas, enntre outras, as seguin
ntes
matérias: (i)
( as contaas da Adm
ministração e as Demoonstrações Financeirass, referentes ao exercício
encerrado em 31.12.1
14; (ii) Destinação do Lucro Líquuido; e (iii)) eleição e reeleição de
d membross do
d Administtração;
Conselho de

b) como companhiaa classificada na Cateegoria B, a Instrução
o CVM nº 481/09 nãão se aplicca à
CIRCULAR/
R/CVM/SEP
P/Nº02/15, de
d 26.02.15
5, a
Recorrentee, porém, cconforme diisposto no OFÍCIO-C
companhiaa deveria terr encaminhaado o docum
mento PROP.CON.AD
D.AGO/20144, através do
d Sistema IPE,
I
“Categoriaa: Assemblleia”; “Tipo: AGO/E
E”; “Espéciie: Propostta da Ad
dministraçã
ão”; Assun
ntos:
“Destinaçã
ão dos Resultados” (p
para o item II do art. 1332 da Lei nºº 6.404/76),, e “Eleiçãoo de memb
bros
do Consellho de Adm
ministraçãoo”;
c) o doccumento PR
ROP.CON..AD.AGO/22014 foi eencaminhado, pelo Sisstema Emp
presas.Net, em
31.03.15 (fls.52/57)), atravéss da “C
Categoria/Tiipo/Espécie”: Assem
mbleia/AGE//Proposta da
Administraação, e não através do tipo
t
correto
o: AGO/E (ffls.52);
d) além de
d ter enviaado pelo cam
minho inco
orreto, a prooposta não contém
c
todoos os itens deliberadoss na
AGO/E, co
omo a eleiçãão de memb
bros do Con
nselho de Administraçãão;
e) ao con
ntrário do ccitado pela Companhiaa, no §4º accima, não existe
e
“setorr de multas da CVM” e a
companhiaa não foi oriientada verb
balmente a incluir os ittens faltantees na propossta;
f) em co
onversa teleefônica com
m o Sr. Maarcelo, apennas informeei que a prooposta encaaminhada , em
31.03.15, não
n continha todos os assuntos
a
delliberados naa AGO.
8.
vado que a multa foi aaplicada corrretamente, nos
Assim sendo, a meu ver, resttou comprov
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 02.04
4.15
(fls.51); e (ii) a VIABAHIA CO
ONCESSIO
ONÁRIA DE
E RODOV
VIAS S.A. eencaminhou
u o documeento
N.AD.AGO
O/2014, via Sistema Em
mpresas.Nett, incompletto e pelo cam
minho incorrreto.
PROP.CON
Isto posto,
p
sou pelo indeeferimentoo do recurrso apresentado pelaa VIABAH
HIA
SIONÁRIA
A DE ROD
DOVIAS S.A., pelo qque sugiro encaminhaar o presen
nte processo
o à
CONCESS
Superinten
ndência Gerral, para possterior enviio ao Coleg
giado para deliberação,
d
, nos termos do art. 13
3 da
Instrução CVM
C
nº 4522/07.
A
Atenciosam
mente,
Oriiginal assinaado por
KELLY LEITÃO
L
SA
ANGUINET
TTI
Analistaa
De acord
do.
Oriiginal assinaado por
FERNAN
NDO SOAR
RES VIEIRA
A
Sup
perintenden
nte de Relações com Em
mpresas

