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Recursoo contra apllicação de multa
m
cominnatória
REFIN
NARIA PET
T MANGUIN
NHOS S.A.
Processso CVM nº RJ-2015-93380
Senhorr Superintenndente,

Trata-see de recursoo interposto, em 31.08.115, pela REF
FINARIA P
PET MANG
GUINHOS S.A.,
S
n categoria A desde 01.01.10, conttra a aplicação de multaa cominatóriaa no valor de
d R$ 30.0000,00
registrada na
(trinta mil reais), pello não enviio, até 17.007.15, do documento
d
DF/2014, comunicadaa por meio do
OFÍCIO/CV
VM/SEP/MC
C/Nº156/15, de 11.08.155 (fls.09).
2.

A Com
mpanhia apreesentou recuurso nos segguintes prinncipais term
mos (fls.02/0
08):

a
por parte
a) “a mullta cominatóória ordinárria de que trrata o Ofícioo tem por fuundamento o alegado atraso
da Compannhia do envvio das DF, as quais, nos
n termos do
d art. 25, da
d Instruçãoo CVM nº 480/09,
4
devvem
ser entregu
ues na data em que forrem colocaddas à dispossição do púúblico, não ultrapassan
ndo, no caso
o de
emissores nacionais, 3 (três) meses,
m
ou, no
n caso dee emissoress estrangeirros, 4 (quaatro) meses do
encerramen
nto do exerccício social”;
b) “entrettanto, confforme será demonstraddo a seguirr, a presennte multa coominatória ordinária está
e
eivada de nulidade, não mereccendo prospperar, sobreetudo em razão (i) da
d evidentee violação aos
D não se encontravam
m prontas para
p
princípios da proporcionalidade e razoabiliddade, uma vvez que as DF
mo contand
do com pareecer dos audditores indeppendentes, ssendo descaabida a fixaação
divulgaçãoo, nem mesm
de multas cominatóriaas pelo atraaso no envioo de docum
mentos que não estava pronto; bem
m como (ii)) da
p
tos que devem precedeer a sua apliicação por parte
p
da CV
VM,
injustificadda inobservância dos procediment
na forma da
d Instrução CVM nº 45
52/07”;
c) “destaaque-se que as DF nãoo se enconttravam pronntas para envio,
e
tendoo em vista que ainda não
foram finallizadas, nãoo contando nem
n mesmoo com pareccer dos audiitores independentes”;
d) “tal attraso se deuu, conform
me já inform
mado aos accionistas e a esta Autarquia, devvido à situaação
econômicoo-financeiraa da Compannhia, de forrma que seuu departameento financeeiro precisouu ser reduziido,
o que afetoou drasticam
mente seu crronograma de
d divulgaçção de demoonstrações ffinanceiras””;
e) “nessee sentido, a CVM já se manifestou no âm
mbito do PAS
P
nº RJ22012/8094, dentre outtros
julgados, eximindo
e
dee responsabbilidade o Diretor
D
de R
Relações coom Investiddores pela não
n divulgaação
das DF nass datas espeeradas pela Autarquia,
A
c
caso
esta see dê pela nãoo disponibillidade das in
nformaçõess”;
f) “portaanto, não há que se falaar em aplicabbilidade de multa comiinatória à C
Companhia, tendo em vista
v
que, se neem mesmo o Diretor de Relaçõees com Invvestidores poder
p
ser rresponsabilizado pela não
disponibiliidade das innformações,, a aplicaçãão da multaa em referênncia configuura puniçãoo em excessso a
companhiaa que já estáá trabalhanddo incessanttemente parra regularizaar sua situaçção perante a Autarquiaa”;

g) “dessaa forma, a referida mullta cominató
ória somentte seria cabível como m
meio de coeerção aplicáável
às compan
nhias que, diiante de atraaso, perman
necessem innertes, hipóttese na quall não se pod
de enquadraar as
ações da Companhia”
C
:
h) “diante do expossto, é evideente a nulid
dade da muulta ordinárria cominattória que ora se pretende
impor, sendo imperiosso o seu imeediato cancelamento po
or esta Autaarquia”;
b
a solidez dos argumentoss levantadoss acima, destaque-se que,
q
de acorrdo com o arts.
a
i) “não bastasse
3º e 12 da Instrução CVM
C
nº 452
2/07, a cobrrança de muulta cominaatória ordinnária deveriaa ser preced
dida
nada
do envio à Companhia, pela áreaa técnica ressponsável dda CVM, dee comunicaçção específiica relacion
ao descum
mprimento de
d envio de
d informaçção à CVM
M, alertando
o-a de que, no dia seeguinte à data
d
informada nessa comu
unicação, in
ncidiria a mu
ulta cominaatória previssta na regulaamentação aplicável”;
o
a existência dee expressa determinaçã
d
ão nesse sen
ntido, a Com
mpanhia não recebeu, seja
s
j) “não obstante
por meio físico
f
ou elletrônico (ee-mail) quallquer comu
unicação préévia por paarte da SEP
P relacionad
da à
constatação
o de descuumprimento
o de obrigaação de envvio da alud
dida inform
mação perió
ódica. A ún
nica
comunicaçção efetivam
mente recebiida pela Companhia soobre o assun
nto foi o próóprio Ofício
o, já contend
do a
intimação para
p o pagaamento da multa”;
m
k) “registtre-se que a aplicação de qualquerr multa com
minatória tem por term
mo inicial a data
d que vieer a
constar dee correspon
ndência espeecífica de que trata os
o aludidos dispositivoos da Instrrução CVM
M nº
452/07. Daado o não recebimento
r
o de qualqu
uer comuniccado nesse sentido pelaa Companh
hia, é patentte o
vício de nu
ulidade da m
multa comin
natória apliccada por meeio do Ofício
o”;
l) “dessaa forma, ainda
a
que a SEP ten
nha efetivam
mente enviado um e-mail
e
desssa naturezaa, a
comunicaçção em quesstão não ch
hegou aos seervidores de correio elletrônico daa Companhia, sendo ceerto
que qualqu
uer ato de notificação
o de infraçções, por au
utoridades públicas a particularees, só podee se
considerar aperfeiçoaado com a comprovaada entregaa da respecctiva notificcação (ou intimação) do
o ou atravéss de publicaações na imp
prensa oficiial”;
destinatário
m) “outro
ossim, a Co
ompanhia entende
e
quee é incabíveel que supo
orte o ônuss de produ
ução de “prrova
negativa” de que o referido
r
e-m
mail de fatto não cheg
gou aos seu
us servidorres de corrreio eletrônico,
cabendo o referido ônnus à CVM
M, a quem cumpre dem
monstrar quee a referida comunicaçção foi feitaa de
forma regu
ular, isto é, com
c
efetivo
o recebimen
nto da mensaagem pelo destinatário
d
o”;
n) “acresscente-se qu
ue, indepen
ndentementee da possibbilidade de comprovaçção da efetiiva entregaa do
referido e--mail, a Co
ompanhia entende
e
quee tal meio de notificaação para fins
fi de multa cominató
ória
(embora prrevisto no art.
a 11, I, da
d Instrução
o CVM n° 452/07)
4
dev
ve ser consiiderado meio inidôneo
o de
notificação
o destinadaa à aplicação de mullta. Nesse sentido, veeja-se a jurrisprudênciaa do Supeerior
Tribunal de
d Justiça, asseverando
a
o que qualqu
uer meio de intimação
o unilateral (isto é, cujjo recebimeento
pela parte notificada não
n possa ser
s inequivo
ocamente coonfirmado),, para fins dde contagem
m de prazoss de
plicação de penalidades, não é válido:
imposição de obrigaçõões ou de ap
A prévia intimação pessoal
p
do devedor coonstitui condição necesssária para a cobrançaa de
multa pello descump
primento dee obrigação
o de fazer ou não faazer. (Súmu
ula n° 410 do
Superior Tribunal
T
de Justiça, aprrovada em 25.11.2009)
2
)

PROCESS
SUAL CIV
VIL. CONFL
LITO DE COMPETÊ
ÊNCIA. AG
GRAVO RE
EGIMENTA
AL.
INTEMPE
ESTIVIDAD
DE. E-MAIIL OU INFO
ORMAÇÃO
O ELETRÔ
ÔNICA. CO
ONTAGEM DE
PRAZO. DIÁRIO
D
DE
E JUSTIÇA
A DA UNIÃ
ÃO. I. O prrazo para im
mpugnação de decisão
o do
relator é de
d cinco diaas, ao teor do
d dispostoo no art. 258 do Regim
mento Intern
no do Supeerior
Tribunal de
d Justiça. II. O e-maail ou qualq
quer outro meio de innformação eletrônica não
substitui a publicação
o no órgão oficial
o
para efeito de co
ontagem de prazo.
III. Recu
urso não conhecido. (AgRg no CC 34535/GO,
3
nistro ALD
DIR
Rel. Min
PASSARIINHO JUNIIOR, SEGU
UNDA SEÇ
ÇÃO, julgad
do em 24/044/2002, DJ 26/08/2002
2, p.
157).
O REGIM
MENTAL. AÇÃO DE
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INDENIZ
ZAÇÃO. CONTRATO
C
O. DESCU
UMPRIMEN
NTO. PRO
OVA E FATOS.
F
N
NÃO
EL.
COMPRO
OVAÇÃO. E-MAIL. CONSIDE
ERADO ISOLADAM
I
MENTE. IMPOSSÍV
I
REEXAM
ME DE FAT
TOS. SUMU
ULA N. 7. IM
MPROVIM
MENTO.
(AgRg noo Ag 5684
438/RJ, Rell. Ministro ALDIR PASSARINH
P
HO JUNIO
OR, QUAR
RTA
TURMA, julgado em
m 06/05/2004
4, DJ 09/088/2004, p. 27
75)”;
o) “note--se que, porr se tratar de um processo admiinistrativo que
q visa im
mpor multa cominatóriia à
Companhiaa, é imperio
osa a preserv
vação do deevido proceesso legal, o que resta, eevidentemente, violado
o ao
se procedeer ao enviio unilateraal de comu
unicação por
p meio de
d e-mail, sem a com
mprovação do
recebimentto pela Com
mpanhia”;
p) “dessaa forma, a C
Companhia entende qu
ue a própriaa legalidadee do proced
dimento de notificação
o de
atos previssto no art. 11 da Instruçção CVM nº
n 452/07 neecessita de urgente
u
exaame e revisãão por partee do
ilustre Collegiado destta CVM, nãão se poden
ndo admitir a validade de notificaações eletrônicas para fins
de aplicaçãão de multa cominatóriia”;
q) “obserrvada a inexistência de válida no
otificação da
d Companh
hia antes daa data de reecebimento
o do
Ofício (o que
q somentee ocorreu em
m 19.08.201
15), fica reaafirmada a nulidade
n
da multa cominatória de que
trata o Ofíccio, sendo, inclusive,
i
v
vedada
a suaa aplicação, na forma do
d art. 6º da ICVM nº 452/07”;
4
r) “registtre-se que, em
e razão do
o decreto dee desaproprriação do Esstado do Rioo de Janeiro
o de 10/2012, a
situação fiinanceira a Companhia é delicad
da, o que resultou
r
no seu pedidoo de recupeeração judiicial
perante a Comarca
C
de Araucária no
n Estado do
d Paraná em
m 17.01.2013. Após o julgamento
o de conflito
o de
competênccia suscitadoo por Cattallini Terminaais Marítim
mos Ltda., fo
oi definida a competência de uma das
Varas da Comarca
C
do
o Rio de Jan
neiro para processar
p
o pedido de recuperaçãão judicial. Nessa linhaa, o
processamento do pedido de reccuperação judicial
j
da Companhiaa foi deferido pelo juíízo da 5ª Vara
V
Empresariaal da Capitaal do Rio dee Janeiro em
m 10.07.2015”;
s) “em uma
u
palavrra, nesse co
ontexto de recuperaçãão judicial,, a Compaanhia vem contando com
c
recursos hu
umanos, opperacionais e financeiro
os escassos. Dessa form
ma, é evideente a calam
mitosa situaação
econômico
o-financeiraa atualmentee enfrentada pela Com
mpanhia, a qual busca concentrarr todos os seus
s
recursos e esforços para
p
a recup
uperação de sua plantaa de produçção e, conssequentemeente, do esttado
normal de suas atividaades, visand
do à manuteenção de suaa produção””;

t) “nessee cenário, a imposição da
d presente multa no valor
v
de R$ 30.000,00 ((trinta mil reeais) mostraa-se
claramentee despropoorcional, viiolando prrincípio báásico de razoabilidad
r
de e comp
prometendo
o a
recuperaçãão econômico-financeira da Com
mpanhia, sen
ndo verdadeeira ameaçaa à continu
uidade de suas
s
atividades (sobretudo
o caso venh
ha a ser cu
umulada com as multaas de iguall valor imp
postas por esta
e
Autarquia por meio dos ofício
os OFÍCIO
O/CVM/SEP
P/MC/Nº 155/15, 1577/15 e 158
8/15, todos de
5)”;
11.08.2015
u) “a apllicação de todas
t
essass multas eq
quivaleria a autêntico “confisco”,
“
caracterizaando abuso
o do
poder por parte
p
da Ad
dministração
o Pública”;
v) “isto posto,
p
caso,, ad argumeentantum, não
n se dê prrovimento ao
a pedido dde anulação
o anteriormeente
formulado,, requer-se, à vista do
d absurdo
o valor dass multas ora
o imputaddas à Com
mpanhia e das
dificuldadees econômiccas enfrentaadas pela Companhia:
C
(i) a dimin
nuição do montante
m
dee R$ 30.000
0,00
(trinta mil reais) para valor mais condizente com (i.1) a atual situaação financeeira da Com
mpanhia; e (i.2)
(
a gravidad
de da irregu
ularidade qu
ue ora se apura;
a
bem como (ii) a concessãoo de efeito suspensivo
o ao
presente reecurso, senddo evidentee o “justo reeceio de preejuízo de diifícil ou inccerta reparaação”, uma vez
que a Com
mpanhia enccontra-se em
m processo
o de recupeeração judiccial (art. 133 da ICVM nº 452/07 c/c
deliberação
o V da ICV
VM nº 463/03)”;
w) “por todo o expo
osto, e conssiderando (ii) a nulidad
de da aplicaação da muulta cominattória em raazão
(i.1) da ino
observânciaa, pela CVM
M, dos arts. 3º, 6º e 12 da Instruçãão CVM nºº 452/07; (i..2) da expreessa
violação aos princípio
os de razoaabilidade e proporcion
nalidade, um
ma vez que pretende-sse impor mu
ulta
cominatóriia de montante alto a companhia em recupperação jud
dicial que eestá ativam
mente buscan
ndo
regularizarr sua situaçãão perante a CVM e o mercado, pelo
p
atraso no envio dde DF que sequer
s
estav
vam
prontas; (iii) a legaliddade duvidosa do pró
óprio proced
dimento dee notificaçãão previsto no art. 11 da
Instrução CVM
C
nº 4552/07, que necessita
n
dee revisão po
or parte da CVM; e (iiii) a ausênccia de qualq
quer
prejuízo in
nformacionaal ao mercado e aos accionistas da Companhiaa em decorrrência da su
uposta infraação
detectada pela
p SEP, a Companhiaa se dirige respeitosam
r
mente à SEP a fim de req
querer:
vitar
a. o recebbimento do presente reccurso tambéém em seu efeito suspeensivo, paraa fins de ev
a materiallização doss evidentes prejuízos de difícil ou incerta reparação decorrente da
imediata aplicação
a
daa multa com
minatória em
m questão;
b. a recon
nsideração da decisão de aplicaçãão da multaa cominatóriia ordináriaa de que tratta o
Ofício, paara fins de que
q seja imediatamente cancelada; ou
c. caso asssim não se entenda, ao menos, a revisão do valor da
d multa co
ominatória ora
impugnad
da, para valor justo e condizente com (c.1) a situação econômico
o-financeiraa da
Companhiia; e (c.2) co
om a gravid
dade da irreg
gularidade que
q ora se aapura; e
d. apensam
mento deste processo aos ofícios OFÍCIO/C
CVM/SEP/MC/Nº 155
5/15, 157/15 e
158/15, to
odos de 11.0
08.2015, ten
ndo em vistaa a afinidad
de de objeto””;
x) “em sendo mantiida a decisãão de apliccação da mu
ulta cominaatória ordinnária em tella, requer-sse o
encaminhaamento do ppresente Reecurso à aprreciação e deliberação
d
o do Colegiado desta CVM,
C
segun
ndo
estabelece o inciso IIII da Deliberração CVM nº 463/03”..

3.
Foi en
ncaminhado
o, à companhia, o Ofício
O
nº 455/2015/C
CVM/SEP, de 04.09.15,
indeferindo
o o pedido de
d efeito suspensivo do
o recurso in
nterposto, no
os seguintess termos (flss.11/12):
“Referimo
o-nos ao peedido de co
oncessão de
d efeito su
uspensivo aao recurso interposto, em
31.08.2015, pela RE
EFINARIA PET MAN
NGUINHO
OS S.A., coontra aplicaação de mu
ulta
cominatórria no valorr de R$ 30
0.000,00 (trrinta mil reeais), pelo nnão envio do documeento
DF/2014, comunicad
da por meio do OFÍCIO
O/CVM/SEP
P/MC/Nº1566/15, de 11..08.2015.
mos que, nos
n termos do §1º, do
o art. 13, da Instrução
o 452/07, reesta
A respeitoo, informam
indeferidoo o pedido
o, tendo em
m vista não
o ter restad
do comprov
vado o aleg
gado receio
o de
prejuízo de
d difícil ou incerta repaaração decoorrente da decisão recorrrida”.
4.
Em 11.09.15, a Companhia
C
protocolou pedido de reexame dda decisão denegatória
d
a do
efeito susp
pensivo nos seguintes principais
p
termos (fls.13
3/14):
a) “nos termos
t
em que foi proferida e manifestadda no Ofíciio, a decisão denegattória do effeito
suspensivo
o ao Recursso viola os princípios constitucion
c
nais da pub
blicidade e ddevido proccesso legal nos
atos da adm
ministração pública, ao
o injustificad
damente om
mitir sua mo
otivação”;
b) “ora, como
c
é sabiido, toda e qualquer deecisão admiinistrativa deve
d
ser objjetivamente fundamenttada
pela autoriidade comp
petente, em atendimentto aos referridos princíp
pios constittucionais, so
ob pena de ser
reconhecid
da sua maniffesta invalid
dade”;
c) “isto posto,
p
à viista das razzões já aprresentadas nno âmbito do Recuro e da ilegaal ausênciaa de
fundamenttação do Ofício, a Co
ompanhia vem
v
requereer a esse d. Colegiadoo o imediatto reexamee da
decisão deenegatória do efeito suspensivo
s
manifestadda por meiio do ofíciio, para fin
ns que haja o
deferimentto do requerrido efeito suspensivo
s
ao Recurso
o, evitando--se, assim, que
q os evideentes prejuíízos
de difícil ou
o incerta reparação
r
deecorrentes da
d imediataa aplicação da multa cominatória em questão
o se
materializeem”.

Entendimento
Recurso reeferente aoo Efeito Susspensivo
5.
Inicialm
mente, cabee lembrar qu
ue a Lei nº 6.385/76,
6
em
m seu artigoo art. 11, §1
12, estabeleeceu
que “Da deecisão que aplicar a multa
m
previstta no parágrrafo anterio
or (multa coominatória) caberá recu
urso
voluntário,, no prazo de dez diaas, ao Coleegiado da Comissão de Valoress Mobiliário
os, sem efeeito
suspensivoo” (grifo meeu).
6.
Não obstante, é fato que a Instruçãão CVM nº452/07,
n
qque dispõe sobre mu
ultas
cominatóriias, prevê em
m seu artigo
o 13, §1º, a possibilidaade de efeito
o suspensivvo e no §2º desse
d
artigo
o 13
é previsto que o recu
urso que traata o caput observará o procedimeento estabelecido na regulamentaação
o de decisõees dos Superrintendentes (Deliberaçção CVM nº463/03).
n
referente a recursos aoo Colegiado

7.
Nesse sentido,
s
meerece destaq
que, inclusiv
ve, que o prazo
p
para recurso
r
contra a aplicaação
de multas cominatórias (10 dias) é diferentte do prazoo previsto na
n citada Deeliberação (15
( dias), bem
b
mente dos casos
c
de ou
utras decisõ
ões ou enteendimentos dos Superiintendentes,, os
como que,, diferentem
objetivos do
d efeito su
uspensivo em
e multas cominatória
c
as são o não
o pagamentto da multaa até a dataa de
vencimento
o da GRU e a não insscrição da companhia
c
nno CADIN,, lembrando
o que nessee último casso o
prazo paraa essa inscriição é de 75
5 dias contaados do ven
ncimento daa GRU, praazo mais do que suficieente
para o julg
gamento do recurso.
8.
m
a meeu ver, a Deeliberação CVM
C
nº463//03 somentee se aplicaria aos casoss de
Desse modo,
multas com
minatórias nnos pedidos de reconsid
deração da decisão
d
do Colegiado ppela manuteenção da mu
ulta
recorrida, pois
p esses pedidos
p
não
o são previsttos na Instru
rução CVM nº452/07, m
mas somentte no inciso
o IX
da mencion
nada Delibeeração.
9.
Cabe reessaltar quee o Colegiaado acompannhou esse entendimen
e
to no âmbitto do Proceesso
CVM nº RJ-2010-164
R
497.
10.
a)

Com reelação ao prresente caso
o, cabe destaacar que:
a Com
mpanhia ao ppedir o efeitto suspensiv
vo alegou o que se segu
ue:
(i) “em um
ma palavra, nesse conttexto de reccuperação judicial, a C
Companhia vem contan
ndo
com rrecursos hum
manos, opeeracionais e financeiross escassos. Dessa
D
form
ma, é eviden
nte a
calam
mitosa situaçção econôm
mico-financceira atualm
mente enfren
ntada pela Companhiaa, a
qual busca
b
conccentrar todo
os os seus recursos
r
e esforços paara a recup
peração de sua
plantaa de produçção e, conseequentementte, do estad
do normal de suas ativiidades, visan
ndo
à man
nutenção de sua produçção”;
(ii) “nessee cenário, a imposição
o da presen
nte multa no
n valor de R$ 30.000
0,00 (trinta mil
reais) mostra-se clarameente desprroporcional,, violandoo princípio
o básico de
razoab
bilidade e compromettendo a recuperação econômico-ffinanceira da
d Companhia,
sendoo verdadeiraa ameaça à continuidad
c
de de suas attividades (ssobretudo caaso venha a ser
cumulada com as
a multas de
d igual vaalor impostaas por esta Autarquia por meio dos
ofícioos OFÍCIO/C
CVM/SEP/M
MC/Nº 155
5/15, 157/15
5 e 158/15, ttodos de 11.08.2015)”;;
(iii) “a aplicação de todas essass multas equ
uivaleria a autêntico ““confisco”, caracterizan
ndo
abusoo do poder por
p parte da Administraação Públicaa”; e
(iv) “isto posto, caso
o, ad argum
mentantum, não se dê provimentto ao pedid
do de anulaação
v
do abssurdo valor das multas ora imputaadas
anteriiormente forrmulado, reequer-se, à vista
à Companhia e das dificu
uldades econômicas enfrentadas
e
s pela Com
mpanhia: (ii) a
diminnuição do montante
m
de R$ 30.000,00 (trinta mil
m reais) para valor mais
m condizeente
com (i.1) a attual situaçãão financeira da Co
ompanhia; e (i.2) a gravidade da
irreguularidade qu
ue ora se apura;
a
bem como (ii) a concessãoo de efeito suspensivo
o ao
presen
nte recurso
o, sendo ev
vidente o ““justo receiio de prejuuízo de difí
fícil ou incerta
reparaação”, uma vez que a Companhia
C
encontra-see em processo de recup
peração judiicial
(art. 113 da ICVM
M nº 452/07 c/c deliberaação V da IC
CVM nº 463/03)”;

b) essa allegação foi insuficientee para que a SEP acatassse o referid
do pedido;
c) caso a recuperaçção judiciaal fosse motivo
m
suficciente paraa deferimennto do ped
dido de effeito
suspensivo
o, tal situaçãão constariaa da Instruçãão;
d) com reelação aos argumentoss da Compaanhia no pedido de reeexame, é im
mportante no
otar que a SEP
S
justificou o indeferim
mento afirm
mando “não ter restado comprovad
do “o alegaado receio de prejuízo
o de
difícil ou in
ncerta reparração decorrrente da deccisão recorrrida”; e
e) a dataa de vencim
mento da GRU
G
refereente à mullta cominattória, objetoo do preseente recurso
o, é
05.10.2015
5. A meu ver, há tem
mpo suficieente para que
q o recu
urso seja juulgado pelo
o Colegiado e
comunicad
do à Compaanhia antes do
d vencimen
nto da citadda GRU.
Recurso reeferente à Multa
M
Com
minatória
11.
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
12.
permita, à Companhiaa, entregar em atraso suas
s
Demon
nstrações Fiinanceiras, ainda que sse encontre em
recuperaçãão judicial.
13.

Ademaais, é importtante ressalttar que:

a) o e-m
mail de alertta foi encaaminhado, à Refinariaa Pet Mang
guinhos S.A
A., em 01.0
04.15 (fls.1
10),
através do
o e-mail registrado, à época,, no cadaastro da CVM
C
e noo Formuláário Cadasstral
(ronaldo.nobre@rpdm
m.com.br), pelo
p
que reestou cumprrido o dispo
osto no art.. 3º da Instrrução CVM
M nº
452/07;
municação eespecífica prevista
p
no art. 3º da Instrução CVM
C
nº 45
52/07 (e-ma
ail de alerrta),
b) a com
somente faaz lembrar aao regulado
o o que já esstá previsto no inciso III
I do art. 21 e no art. 25
2 caput e § 2º
da Instruçãão CVM nº 480/09, no caso o prazzo de entreg
ga do docum
mento objetoo deste proccesso;
c) o art. 12 da Instrrução CVM
M nº 452/07 dispõe quee: “a multa cominatória começaráá a fluir no dia
seguinte ao
o recebimeento das com
municaçõess de que traatam os artts. 3º e 4º, ou do term
mo previsto
o na
comunicaçção de que trata
t
o art. 7º,
7 e, quand
do de sua ap
plicação, nãão incluirá eem seu côm
mputo o dia em
que houveer sido cum
mprida a ob
brigação”. Nesse
N
sentido, tendo em
e vista quue o e-maiil de alerta foi
encaminhaado em 01.0
04.15, e a Co
ompanhia não
n enviou o documentto DF/2014,, a multa foii referente a 60
dias de atraaso, prazo máximo
m
estaabelecido no
o art. 14 da mesma Insstrução;
d) a Supeerintendênccia de Relaçções com Em
mpresas tem
m que comp
provar o ennvio do e-m
mail de alertta, e
não o seu recebimentto pela Com
mpanhia. Assim
A
sendoo, resta com
mprovado qu
ue a SEP cumpriu
c
com
mo
disposto naa Instrução CVM nº 45
52/07;
e) com reelação ao P
PAS nº RJ2012/8094, citado
c
pela Recorrentee na letra “ee” do §2º reetro, apesarr do
DRI da Serrgen Serviçços Gerais de
d Engenharria S.A. não
o ter sido peenalizado pelos atrasoss nos envioss da

DF e do Formulário
o DFP, as multas apliicadas, à Companhia,
C
, pelos refeeridos atrassos não forram
canceladass.
14.
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.10); e (ii) a RE
EFINARIA PET MAN
NGUINHO
OS S.A., atté o momeento, não encaminhou
u o
o DF/2014.
documento
15.
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 “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 po
osto, sou pelo
p
indefeerimento do
o recurso apresentadoo pela REF
FINARIA PET
P
NHOS S.A
A, pelo que sugiro encaaminhar o presente
p
pro
ocesso à Suuperintendên
ncia Geral, para
p
MANGUIN
posterior en
nvio ao Coleegiado para deliberação,
d
nos termos do
d art. 13 daa Instrução CVM
C
nº 452//07.
A
Atenciosam
mente,
Oriiginal assinaado por
KELLY LEITÃO
L
SA
ANGUINET
TTI
Analistaa
De acord
do.
À SGE
E
Oriiginal assinaado por
FERNAN
NDO SOAR
RES VIEIRA
A
Sup
perintenden
nte de Relações com Em
mpresas

