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Recursoo contra apllicação de multa
m
cominnatória
TESLA
A COMPAN
NHIA SECU
URITIZADO
ORA DE CRÉDITOS
C
Processso CVM nº RJ-2015-93383
Senhorr Superintenndente,

Trata-sse de reccurso inteerposto, em
m 31.08.115, pela TESLA COMPANH
C
HIA
A DE CRÉD
DITOS, registrada na caategoria B desde
d
01.01.10, contra a aplicação
o de
SECURITIZADORA
minatória no valor de R$ 18.0000,00 (dezoitto mil reaiss), pelo nãoo envio atéé 17.07.15, do
multa com
documentoo COM.AR
RT.133/20114, comuniccada por meio
m
do OFÍCIO/CVM
O
M/SEP/MC
C/Nº179/15, de
11.08.15 (ffls.06).
2.

mpanhia apreesentou recuurso nos segguintes prinncipais term
mos (fls.02/0
05):
A Com

DRI da Teslla multa com
minatória nno valor de R$ 18.000,,00 (dezoito
o mil reais) em
a) “é impputado ao D
razão da não
n comuniccação de quue se acham
m a disposiçção dos aciionistas os ddocumentoss elencadoss no
art. 133 daa lei 6.404/776”;
b) “a Tessla é uma sociedade
s
s
securitizado
ora que tem
m por objetoo a compraa de crédito
os oriundoss da
comercialização de im
móveis ou de
d produtos oriundos do
d agronegóócio, a emisssão de títullos sustentaados
nesses crédditos e a vennda desses títulos
t
a invvestidores noo mercado de
d capitais””;
c) “por sua
s condiçãão de securiitizadora dee créditos a Tesla é reegistrada coomo compaanhia abertaa na
CVM e suujeita a suaa regulamentação. Suaas ações nãão são listaadas para nnegociação e são detiidas
exclusivam
mente pelos atuais diretores. Os valores mobiliários por ela emitidoos e sujeitos a negociaação
são Certifiicados de R
Recebíveis Imobiliárioss – CRI’s ouu Certificaddos de Receebíveis do Agronegóci
A
io –
CRA’s”;
RI: a operaçção Village Vargem Grrande, que tem
t
d) “a Tessla possui appenas uma emissão púública de CR
como term
mo final a daata de abril de
d 2016”;
e) “a indicação de que
q não foraam enviadass as comuniicações prevvistas no artt. 133 da Leei das S.A. está
e
equivocadaa. É bem verdade
v
quee as referiddas comunicações foraam dispensaadas face ao
a disposto no
parágrafo 4º
4 do art. 133, e por co
onta do com
mpromisso assumido pelos
p
2 acionistas da Tesla, conforrme
se verifica na Propostaa da Adminnistração enccaminhada à CVM em 02/04/20155”;
ocumentos elencados
e
n art. 133 da lei 6.4004 foram disponibilizaddos no site da CVM bem
no
b
f) “os do
como no site
s da Com
mpanhia, à disposição dos investiidores, portanto não hoouve prejuíízo ou faltaa de
informaçãoo. Embora a Tesla sej
eja registrad
da como coompanhia aberta
a
(por força de lei) não posssui
valores moobiliários em
mitidos quee gerem dirreitos de crédito ou paarticipação contra ela. Na verdade, a
Tesla, na qualidade
q
dee securitizaadora, adminnistra crédittos imobiliáários de um
m patrimônioo separado que
não tem quualquer relação com a Companhia”
C
”;

g) “não significa
s
que esteja disp
pensada do
o cumprimen
nto de seus deveres dee companhiaa aberta, maas é
importantee que fique claro que, dentro das circunstânccias em quee se enconttra a única operação, com
c
previsão de
d encerram
mento no praazo de 7 (sete) meses,, privilegiou
u-se a proteeção da pró
ópria operaçção,
pois ela é o real pontoo de contato
o da Tesla co
om os invesstidores do mercado dee capitais, e que tem co
omo
termo finall abril/2016
6”;
h) “vale destacar
d
que o público alvo das in
nformações prestadas pela
p Tesla é consideravelmente meenor
do que o de
d companh
hias abertass listadas, taanto é verdaade que a própria
p
legiislação garaante tratameento
diferenciad
do conformee se verificaa na Instruçção 480. E aainda entre as
a companhhias abertas da categoriia B
há diferençças”;
i) “a Teesla foi mu
ultada em R$ 18.000
0,00 (dezoitto mil reais) pelo nãão envio de
d anúncio de
convocação, na formaa do 21, IV da
d Instrução
o CVM 4800/09”;
j)

“dispõ
õe o referido
o dispositivo
o regulamen
ntar o seguiinte:
‘Art. 21 O emissor deeve enviar à CVM por meio de sisstema eletrôônico dispon
nível na pág
gina
da CVM na
n rede mun
ndial de com
mputadores, as seguintees informações periódiccas:
(...)
municação prevista no art.
a 133 da Lei nº 6.404, de 15 dde dezembrro de 1976,, no
VI – com
prazo de 1 (um) mês antes da daata marcadaa para a reallização da aassembleia geral ordinária
ou no messmo dia de sua
s publicaçção, o que ocorrer
o
prim
meiro;
(...)’”;

k) “a reg
gra é excepccionada pello próprio par.
p 4º do aart. 21 da In
nstrução CV
VM nº 480//09, segund
do o
qual ‘o em
missor está dispensado
d
de entregarr o edital dee convocaçãão da assem
mbleia geral ordinária caso
c
tal assemblleia seja con
nsiderada reegular, nos termos do art.
a 124, Parr. 4º da Lei 6.404/76”;
l) “vale destacar tam
mbém que a dispensa da entrega do documeento Com. A
Art. 133/20
010 ocorre, nos
o art. 133 (dos
(
termos do Par. 5º do art. 133 daa lei 6.404//76, se os ddocumentos previstos nno caput do
ões financeiiras da com
mpanhia) forrem publicaados até 1 (um)
(
mês an
ntes
quais se deestacar as ddemonstraçõ
da data maarcada para a realização
o da assemb
bleia geral oordinária”;
m) “além disso, conforme estab
belecido no
o §4º do artt. 133 da Lei
L 6.404/766, a assemb
bleia geral que
otalidade do
os acionistaas poderá considerar sanada a fallta de publiicação dos anúncios ou
o a
reunir a to
inobservân
ncia dos praazos referid
dos no citad
do artigo, sendo
s
obrig
gatória a puublicação do
os documen
ntos
nele citado
os antes daa realização
o da assemb
bleia. A Instrução CV
VM nº 480,, inclusive, faz referên
ncia
expressa ao
a Par. 4º do
d art. 124
4 da Lei daas S.A., cujja redação prevê que,, ‘independ
dentemente das
formalidad
des previstaas neste arttigo [art. 124],
1
será cconsideradaa regular a assembleiia geral a que
compareceerem todos oos acionistaas”;
n) “as deemonstraçõees financeirras da Com
mpanhia rellativas ao exercício
e
fiindo em 31
1.12.14, forram
publicadass no site da Companhia
C
a e encaminh
hadas pelo Sistema
S
IPE
E em 29/05//2015”;

o) “dessaa forma, não
o é cabível a imposiçãão de multa cominatóriia pelo não envio de documento
d
q
que,
segundo a legislaçãoo e a próprria regulam
mentação deesta CVM, não era e não é ex
xigível facee as
circunstânccias desta Companhia”
C
”;
p) “além do mais, co
onsoante arrt. 3º da Instrução CVM
M nº 452/20
007, verificado o descu
umprimento
o de
obrigaçõess de forneceer informaçções periódiicas, o Supeerintendentee da área reesponsável enviará, no
os 5
(cinco) diaas úteis seg
guintes ao término do
o prazo, coomunicação específica, dirigida ao
a responsáável
indicado no
n cadastro do particip
pante junto à CVM, alertando-o
a
d
informaada,
de que, a partir da data
incidirá a multa orddinária prevista na reegulamentaação aplicável, devidaamente ind
dicada. E esta
e
comunicaçção, no caso
o presente, não
n foi realiizada, sendo
o que a Com
mpanhia apeenas tomou ciência apeenas
quando do recebimentto desta Nottificação”;
ua vez, trattando-se de companhiaa registrada na categoriia B, com appenas dois acionistas, não
q) “por su
há que se falar
f
em preejuízo a nen
nhum investtidor e públlico em geraal e que toddas as obrigações de prrazo
e de inform
mações ao público
p
e meercado são sempre
s
resppeitados pela Companh
hia”;
r) “assim
m, ante a tod
do o exposto
o, requer-see a revisão dda multa cominatória aaplicada pelo não envio
o do
documento
o Com. Art. 133/2010,, uma vez que,
q
conform
me demonsstrado este nnão precisaa ser enviad
do à
CVM face (a) a preseença dos doiis únicos accionistas da Companhiaa à assemblleia geral orrdinária e (b
b) a
publicação
o dos docum
mentos listaados no art. 133 da Leei das S.A. com anteccedência dee 1 mês parra a
realização da assembleia geral orrdinária”; e
f
solicitaa que o preesente recu
urso seja accolhido e reconsidera
r
ada a aplicaação da mu
ulta
s) “por fim
cominatóriia, reconheccendo o cum
mprimento dos deverees de prestaação de info
formações periódicas
p
f
feito
pela Comp
panhia, e detterminando a inexigibiilidade da m
multa neste caso”.
c
Entendimento
3.

Inicialm
mente, cabee destacar qu
ue a multa foi
f aplicada à Companhhia e não ao
o DRI.

4.
A comu
unicação prrevista no art.
a 133 da Lei
L nº 6.404
4/76 (docum
mento COM
M. ART. 13
33),
nos termoss do art. 21, inciso VI, da Instruçção CVM nnº480/09, deeve ser entrregue no prrazo de 1 (u
um)
mês antes da data m
marcada paraa realização
o da assem
mbleia geral ordinária oou no mesm
mo dia de sua
o, o que ocorrer primeirro.
publicação
5.
A dispeensa da entrrega desse documento ocorre, noss termos doo §5º do art.. 133 da Leei nº
6.404/76, se
s os docum
mentos prev
vistos no caaput do art. 133 (dos quais se deestacam as demonstraçções
financeirass da compannhia) forem
m publicadoss até 1 (um)) mês antes da data maarcada para a realização
o da
assembleiaa geral ordin
nária.

6.
Além disso,
d
confo
orme estabeelecido no §§4º do art. 133
1 da Lei nº 6.404/76
6, a assembleia
geral que reunir
r
a totaalidade doss acionistas (foi o casoo da AGO da
d Tesla) 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 documentos nele
n
citadoss antes da realização
r
dda assembleeia, o que não
ocorreu.
Cabe destacar
d
quee nada exim
me a Comp
panhia de entregar noo prazo suaas informaçções
7.
periódicas,, ainda que tenha apenaas dois acio
onistas e, seg
gundo a Reecorrente, nãão tenha hav
vido prejuízzo a
nenhum in
nvestidor e público
p
em geral.
g
8.
No preesente caso
o, restou comprovado
c
o que apessar de estaarem presen
ntes na AG
GO,
realizada em
e 30.04.15, todos oss acionistass da Compaanhia (fls.0
08/09), as ddemonstraçõ
ões financeiras
relativas ao
a exercício
o findo em 31.12.14 só
s foram eencaminhad
das, pelo Siistema Emp
presas.Net, em
29.05.15, ou
o seja, quaase um mês após a realiização da ciitada AGO (fls.10).
(
9.
Nesse sentido,
s
não
o merece prrosperar a alegação
a
da Companhia no item “b”
“ da letra “r”
do § 2º rettro, de que houve “a publicação
p
dos docum
mentos listad
dos no art. 133 da Leii das S.A. com
c
antecedênccia de 1 mêss para a reallização da assembleia
a
ggeral ordináária”.
10.
Ademaais, com reelação a lettra “e” do § 2º retro
o, cabe desstacar que não bastav
va a
companhiaa encaminhaar a propostta da admin
nistração paara que ela se
s enquadraasse no § 4ºº do art. 133
3 da
Lei nº 6.40
04/76. Era necessário
n
q a Comp
que
panhia encaaminhasse as
a demonstraações finan
nceiras antess da
realização da AGO.
l
“h” doo § 2º retro,, de que a pprópria legiislação garaante
11.
Com reelação ao alegado na letra
tratamento
o diferenciaado conform
me se verrifica na Innstrução 480,
4
é impportante resssaltar que às
companhiaas registradaas na catego
oria B é faccultativo o ppreenchimento de alguuns campos do Formuláário
de Referên
ncia, e nãoo é necessáário que o formulárioo de inform
mações trim
mestrais – ITR contenha
informaçõees contábeeis consolid
dadas aind
da que taiss emissorees estejam obrigados a apresen
ntar
demonstraçções financceiras conso
olidadas, nos termos daa Lei nº 6.4
404, de 19766. No entan
nto, as datass de
vencimento
o de entreg
ga de inforrmações peeriódicas sãão as mesm
mas das coompanhias registradas na
categoria A.
A
12.
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) ao contrário do aalegado pelaa Recorrentte, o
e-mail de alerta
a
foi en
nviado em 02.04.15
0
(fls.07); e (ii) a TESLA COMPANH
C
HIA SECUR
RITIZADO
ORA
DE CRÉDITOS, até o momento, não encam
minhou o doccumento CO
OM.ART.133/2014.

Isto po
osto, sou pello indeferim
mento do recurso apreesentado pella TESLA COMPANH
C
HIA
SECURITIIZADORA DE CRÉ
ÉDITOS, pelo
p
que sugiro en
ncaminhar o presentee processo
o à
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
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do.
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