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Recursoo contra apllicação de multa
m
cominnatória
RUMO
O LOGÍSTIC
CA OPERA
ADORA MU
ULTIMODA
AL S.A.
Processso CVM nº RJ-2015-94415
Senhorr Superintenndente,

Trata-sse de recursso interpostto, em 01.099.15, pela RUMO
R
LOG
GÍSTICA OPERADO
O
ORA
ODAL S.A
A., registrada na cateegoria A ddesde 03.044.14, contrra a aplicaação de muulta
MULTIMO
cominatóriia no valor de R$ 30.0000,00 (trinnta mil reaiss), pelo nãoo envio até 17.07.15, do documeento
PROP.CO
ON.AD.AGO
O/2014, com
municada por
p meio doo OFÍCIO/C
CVM/SEP/M
MC/Nº163/1
15, de 11.08
8.15
(fls.08).
2.

A Com
mpanhia apreesentou recuurso nos segguintes prinncipais term
mos (fls.02/0
07):

mpanhia recebeu o Offício 163 em
m 21 de agoosto de 2015, o qual aplica
a
multaa cominatória à
a) “a Com
Companhiaa no valor de R$ 30.0000,00 (trin
nta mil reaiis) pelo atraaso superioor a 60 (sesssenta) diass na
apresentação do docum
mento ‘Propposta da Addministraçãoo para a AG
GO de 2014’ da Compaanhia”;
C
divulgou (aa) ata de reuunião do Coonselho de Administraação
b) “em 3 de março dde 2015, a Companhia
ntos, a divuulgação das Demonstrações Financceiras da Co
ompanhia e do
que aprovoou, dentre ooutros assun
Relatório Anual
A
da Addministraçãão referente ao exercíciio encerradoo em 31/12/2014 (‘DFS 2014’), e (b)
as DFS 2014 no site desta
d
D. CV
VM”;
C
a realizou suua Assemblleia Geral O
Ordinária e Extraordinária
c) “em 6 de março de 2015 a Companhia
ntos, as DF
FS 2014, coom a presennça da totaliidade dos seus
s
acionisstas,
para aprovvar, dentre ooutros assun
dispensanddo, inclusivee, os trâmitees burocrátiicos e custosos para suaa convocaçãão (‘AGOE
E 2015’)”;
d) “a Com
mpanhia reecebeu o Offício 163, o qual deterrminou a ap
plicação de multa com
minatória de R$
30.000,00 (trinta mil reais)
r
pela ausência
a
dee apresentaçção da Propposta da Adm
ministraçãoo para a AG
GOE
2015 (‘Deccisão’), connforme abaixxo transcritoo:
O Superinntendente dee Relações com Empreesas, nos terrmos do artt. 5º da Insttrução CVM
M nº
452/2007, comunica acerca da aplicação
a
dee multa com
minatória, prrevista no art.
a 9º, inc. II e
6
no valor dee R$ 30.0000,00, pelo atraso
a
no ennvio
art. 11, § 11, ambos da Lei nº 6.385/1976,
mento PROP
P.CON.AD.A
AGO/2014,, previsto arrt. 21, incisoo VIII, da Instrução CV
VM
do docum
nº 480/09. Esta cobrança se reffere a 60 diias de atrasso (Data lim
mite: 31/03//2015; Dataa da
N
ENTR
REGUE até 17/07/20155), observaddo o dispossto no art. 58
5 da Instruução
entrega: NÃO
CVM nº 4480/2009 e nos
n arts. 12 e 14 da Insstrução CVM
M nº 452/20007”;
e) “a Com
mpanhia reqquer a reconnsideração da
d Decisão, pelas razõees expostas a seguir”;
f) “iniciaalmente, é importante
i
esclarecer que, quanddo da realização da AG
GOE 2015, a composiição
acionária da
d Companhhia era restrrita a 3 (três) acionistaas, sendo elees, Cosan L
Logística S.A
A., GIF Funndo
de Investim
mento em Participaçõess e TPG VI Fundo de Investimento
I
o Participaçções. Assim
m, a Compannhia

não possu
uía float e nenhuma das
d ações suas
s
era neegociada em
m mercadoos regulameentados o que
impossibiliitava, aindaa, a aquisiçãão de ações por
p terceiroos em mercaados regulam
mentados”;
g) “todoss os 3 (três)) acionistass estavam presentes
p
naa AGOE 20
015, sem qu
ue fosse aleegado qualq
quer
prejuízo deecorrente daa ausência da
d apresentaação da Prooposta da Administraçãão, como po
ode se verifi
ficar
na ata da assembleia”;
a
;
h) “inclusive, como comprovaação de quee os acionistas estavam
m confortááveis com os
o documen
ntos
apresentad
dos, houve a dispensa expressa do
o cumprimeento dos prrazos para ppublicação das DFS 2014
previstos no
n Artigo 13
33 da Lei 64
404/76, con
nforme conssta do item (i)
( da AGOE
E 2015”;
i) “é imp
portante resssaltar que a obrigação
o prevista no
o Artigo 21
1, VIII, da IInstrução CVM
C
nº 480
0/09
(‘ICVM 480’)
4
que eensejou a penalidade
p
ora recorrrida, tem como
c
finalidade de gaarantir quee os
acionistas recebam to
odas as info
ormações neecessárias, dentro
d
de um
u tempo raazoável, paara que posssam
u direito dee voto de forma
f
conscciente nas aassembleiass gerais. Taal obrigação
o não pode ser
exercer seu
analisada de
d forma iso
olada e injusstificada”;
j) “a anáálise isoladaa de qualqueer dispositiv
vo legal, sem
m se atentarr ao seu objjetivo ou ao
o direito quee se
pretende gaarantir, torn
na sua aplicaação inócuaa ou meramente burocrrática”;
k) “também não se pode coloccar no mesm
mo patamaar companhias abertas altamente pulverizadaas e
% (cem por cento) de seeus acionisttas”;
companhiaas abertas accompanhadas por 100%
l) “se fazz imprescinndível, em companhias abertas puulverizadass e com aciionistas quee não possu
uem
representattividade na administraação dos negócios, a appresentação
o de Propossta da Adm
ministração, nos
termos da ICVM
I
480.. Tal docum
mento traz para o acioniista informaações sobree a companh
hia que não são
do seu con
nhecimento, bem como
o apresentaa justificativ
vas e esclarrecimentos a respeito das
d respectiivas
ordens do dia
d que o mesmo
m
não poderia
p
receeber de outrra forma”;
m) “no caaso da Prop
posta da Adm
ministração
o da Compaanhia para a AGOE 20
015, além dee contar com
ma
presença de
d todos oos acionistaas, todos os acionisttas possuíaam represenntantes no Conselho de
Administraação da Coompanhia e tinham co
onhecimentoo a respeito
o das matérrias que fo
oram objeto
o da
ordem do dia. Nesta hipótese específica, a ausência da
d apresenttação da Prroposta da Administraação
realmente não
n traz quaalquer preju
uízo para neenhum dos aacionistas da
d Companhhia”;
n) “a elab
boração de uma propo
osta da administração, se feita, serria pelos próóprios adm
ministradoress da
Companhiaa, que se coonfundem co
om os repreesentantes dos
d acionistas. Exigir qque a admin
nistração (qu
ue é
composta por represeentantes de 100% dos acionistas)) elabore do
ocumento ddestinado a eles próprrios,
somente com
c
finalidade de cum
mprir requiisito legal, é desvirtuar a finaliddade da no
orma, além
m de
acarretar um
u dispêndiio desnecesssário de tem
mpo da adm
ministração e onerar a Companhia sem nenh
hum
benefício adicional
a
aoos seus acion
nistas e/ou seus
s
adminiistradores”;
o) “cabe dizer que já houve apreciação pelo Coleg
giado da CVM
C
m caaso análogo
o, no Proceesso
RJ2010/15
5508, analissado na reu
união de 12.04.11, no qual se deccidiu que a BNDESPA
AR não estaria
obrigada a cumprir a exigência de divulgação pelo Siistema IPE da Propostta da Admiinistração para
p
AGO referrente ao exeercício de 20
009:

‘Trata-se do pedido de reconsid
deração de BNDES Participaçõe
P
es S.A. - BNDESPAR
R da
decisão ddo Colegiad
do de 28.1
12.10, que manteve a multa coominatória aplicada pela
p
Superintenndência de Relações com
c
Empreesas – SEP
P decorrentee do não envio
e
no prrazo
regulamen
ntar da prop
posta da ad
dministração
o para a Assembleia
A
G
Geral Ordin
nária ("AGO")
referente ao exercício social de
d 2009, como estabeelecido no art. 21, in
nciso VIII, da
nstrução").
Instrução 4480/09 ("In
Em seu ppedido, o BNDESPAR
B
R reiterou o argumentto de que nnão lhe serria aplicáveel a
exigência contida no art. 21, incciso VIII, da
d Instrução
o, por ser um
ma compan
nhia subsidiária
integral, tendo
t
por único
ú
acioniista o Bancco Nacionaal de Desen
nvolvimento
o Econômicco e
Social – BNDES.
B
Em vista disso, não seria razoável nem p
proporcionaal a obrigaatoriedade de divulga
ação
da proposta da adm
ministraçãoo, uma vez que a finaalidade seria a tutela do direitoo de
voto dos aacionistas minoritário
m
os da companhia, que,, no seu casso, não exisstem.
A Presidennte Maria Helena
H
apreesentou decllaração de voto,
v
ressalltando que, após examiinar
novamentee os autos, se convencceu da neceessidade dee rever a deecisão anterrior de mod
do a
evitar a im
mposição ao
o BNDESP
PAR de um
ma exigênciaa sem sentiddo e, portan
nto, injuríd
dica.
Segundo a Presidentte, como o BNDESPA
AR não reaalizou AGO
O no exercíício de 2010 e
sequer a isto estavaa obrigado em razão, basicamen
nte, da sua condição de subsidiária
integral, não
n haveriaa motivo dee ordem jurrídica ou fáática para sse exigir a divulgação
o da
proposta da
d administrração para essa
e assembbleia.
Segundo a Presidentte, as comp
panhias ab
bertas que,, por serem
m subsidiárrias integrrais,
deixarem legitimam
mente de reaalizar assem
mbleias gerrais ordináárias não esstão obriga
adas
a cumpriir a exigên
ncia do artt. 21, incisso VIII, dee divulgaçãão pelo sisstema IPE da
proposta que a administração teria para essa assem
mbleia.
Com basee no voto apresentad
do pela Preesidente Maria
M
Helenna Santana,, o Colegiiado
deliberou pelo acolhiimento do pedido de reconsiderração, canccelando a multa
m
aplicaada
ao BNDE
ES Particip
pações S.A.. - BNDES
SPAR pela Superintenndência de Relações com
c
Empresas – SEP em
m razão da
d não entrrega, no prrazo regulaamentar, daa proposta da
administraação para a AGO referrente ao exeercício de 2009’.
2
(Pediido de Reco
onsideração
o de
Decisão do
d Colegiado
o – Multa Cominatória
C
a – BNDES
S Participaçõ
ões S.A. – BNDESPA
B
AR –
PROC. RJJ2010/15508, j. em 12.04.2011)’ [grifo nosso]”;
p) “nessee sentido, nãão parece raazoável a ex
xigência de apresentaçção da Propoosta da Adm
ministração em
companhiaas que não possuem
p
aciionistas aussentes da suua administrração, uma vez que a finalidade
fi
deesta
previsão é a tutela do
o direito dee voto dos acionistas minoritário
os, que, no caso da Co
ompanhia, não
existiam naa época da AGOE
A
2015
5”;
q) “constta do OFÍC
CIO-CIRCU
ULAR/CVM
M/SEP/Nº02
2/2015 (‘O
Ofício SEP’’), em seu
u item 2.4.2.A
(página 35
5 seguintess), os requissitos e reco
omendações da Propostta da Admiinistração para
p
AGO para
p
companhiaas registradaas na categoria ‘A’. Todas
T
as reccomendaçõees visam exxpressamentte permitir que
os acionisttas tenham a maior quantidade
q
p
possível
dee informaçõ
ões para em
mbasar a to
omada de suas
s
decisões naa AGO”;

r) “ao fin
nal deste tóppico (págin
na 39 e com
m destaque em
e amarelo), o Ofício SEP esclareece que não
o há
nenhuma hipótese
h
de dispensa daa Proposta da
d Administtração para emissores rregistrados na
n categoriaa A,
por conta da
d exigênciaa prevista no Artigo 9º,, inciso III, da Instruçãão CVM nº 4481/09 (‘IC
CVM 481’):
Por fim, destaca-see que não há hipóteese de disp
pensa de entrega daa Proposta da
Administrração para os
o emissorees registrado
os na Categ
goria A, um
ma vez que,, no mínimo
o, a
companhiaa deve fornecer até 1 (u
um) mês anntes da data marcada paara a realizaação da AGO o
comentário dos admiinistradoress sobre a sittuação finan
nceira da ccompanhia, nos termoss do
item 10 ddo Formuláário de Refferência, coonforme ex
xigido pelo artigo 9º, inciso III, da
Instrução CVM nº 48
81/09”;
s) “cabe ressaltar quue a ICVM
M 481 não se aplicavaa à Compan
nhia já que seu Artigo
o 1º, Parágrrafo
E 2015 prev
via que sua aplicação era
e restrita às
à companh
hias abertas que
Único vigeente na épocca da AGOE
possuíam ações
a
admittidas à nego
ociação em mercados
m
reegulamentad
dos”;
t) “na ép
poca da AG
GOE (março
o/2015), a Companhia
C
era compo
osta somentee por 3 (trêês) acionistaas e
não possu
uía nenhum
ma ação no mercado regulamenta
r
ado ou float, o que impossibiliitava, aindaa, a
aquisição de
d ações porr terceiros em
e mercado
os regulameentados”;
u) “a redação atual vvigente do Artigo
A
1º, Parágrafo
P
Ú
Único
da ICV
VM 481 foii alterada em
m 7 de abrill de
2015 (postteriormente a AGOE 20
015), por mio
m da Instruução CVM 561”;
5
v) “nessee sentido, conforme in
nstruções traazidas pelo Ofício SEP
P, uma vez que a ICV
VM 481 não
o se
aplicava à Companhia na épocaa, não existee nenhum rrequisito mínimo que exigisse daa Companhiia a
posta da Administraçã
A
ão, por con
nsequência, dispensanddo a apresentação de tal
apresentação da Prop
o, desde quue contem com
c
a pressença e con
nsentimento
o de 100% (cem por cento)
c
de seus
s
documento
acionistas na
n AGOE 2015,
2
como é o caso daa Companhiia”;
w) “diante do expostto e amparaada pelos arrgumentos jjá apresentaados, a Com
mpanhia req
quer a reforrma
o desta D. CVM constante no Offício 163, ppara fim dee não aplicaar multa co
ominatória pela
p
da Decisão
ausência de
d apresentaação de Pro
oposta da Administraç
A
ão para a AGOE
A
2015, bem com
mo dispensaar a
Companhiaa da apresen
ntação do reeferido docu
umento”;
x) “a Com
mpanhia reqquer imediaata concessãão de efeito
o suspensivo ao presennte recurso, nos termoss da
Deliberaçãão CVM nº 4463/03, V, uma vez qu
ue o prazo para
p pagameento da multa cominató
ória previstaa no
Ofício 163 pode ser an
nterior ao ju
ulgamento do
d presente recurso”;
nhia venha a efetuar o pagamentoo da multa cominatória
c
a de
y) “destaa forma, parra evitar que a Compan
R$ 30.000
0,00 (trinta mil reais) determinada
d
a no Ofícioo 163 antes do julgam
mento do preesente recu
urso,
requer a concessão
c
d efeito su
do
uspensivo do
d presentee recurso, para
p
o fim de não effetuar qualq
quer
cobrança de
d multa com
minatória atté o julgameento definitiivo deste reecurso por eesta D. CVM
M”;;
z) “pelass razões acim
ma expostaas, a Compaanhia requeer a reformaa da Decisãão do Ofício
o 163 para que
não seja ap
plicada quaalquer penallidade à Companhia, especialmen
nte a multa cominatória
c
a nele previista,
em decorrêência da aussência de ap
presentação
o de Propostta da Admin
nistração paara a AGOE
E de 2015, bem
b
como a disspensa a Companhia daa apresentaçção do referrido documeento”; e

aa) “caso seja mantid
da a decisão
o recorrida, requer a Companhia
C
o envio do pprocesso ao
o Colegiado
o da
CVM paraa que o mesm
mo examinee a questão e, entendenndo procedeentes os arggumentos, reeforme deciisão
da D. Supeerintendênccia, nos term
mos requeriidos, não ap
plicando qu
ualquer pennalidade à Companhia
C
por
conta dos fatos
f
aqui narrados”.

Entendimento
Inicialm
3.
mente, cab
be destacarr que foi encaminh
hado, à coompanhia, o Ofício nº
466/2015/C
CVM/SEP, de 14.09.1
15, indeferiindo o ped
dido de efeiito suspensiivo do recu
urso interpo
osto
(fls.10/11).
OP.CON.A
AD.AGO, no
os termos do
d artigo 21, inciso VIIII, da Instru
ução
O docuumento PRO
4.
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
a
da datta marcada para
p a realizzação da asssembleia geeral ordináriia.
(um) mês antes
5.

Cabe reessaltar quee:

a) nos termos do §4
4º do art. 13
33 da Lei 6.404/76,
6
o comparecim
mento da tootalidade dee acionistass na
nte permite a entrega do documeento
AGO (foi o caso da AGO/E daa Recorrentee – fls. 12//18), somen
PROP.CO
ON.AD.AGO
O fora do prazo
p
previsto no capu
ut do artigo, se aquele documento
o for publiccado
(encaminhado via Sisttema Empreesas.Net) an
ntes da realiização da asssembleia, o que não occorreu;
GO/E, realizada em 06
6.03.15 (flss.12/18), fo
oram delibeeradas, den
ntre outras matérias:
m
(i) a
b) na AG
destinação
o dos resultaados referen
nte ao exerccício social findo em 31.12.14;
3
e (ii) a eleiçãão de memb
bros
do Conselh
ho de Admiinistração;
c) ainda que a Instrrução CVM
M nº 481/0
09 não se aaplicasse à Recorrentee, à época da AGO/E
E, a
Companhia estava ob
brigada, noss termos do
o artigo 133
3, inciso V,
V da Lei nº 6.404/76 e do artigo 21,
n 480/09, a enviar os documentos pertinentees a assunto
os incluídoss na
inciso VIIII, da Instruçção CVM nº
ordem do dia
d em até um
u mês anttes da data marcada
m
paara a realizaação da asseembleia (30
0 dias);
d) assim sendo, con
nforme disposto no OFÍCIO-CIR
O
RCULAR CVM/SEP//Nº02/15, de
d 26.02.15
5, a
companhiaa deveria encaminhaar o docum
mento PRO
OP.CON.AD
D.AGO/2014, atravéss do Sisteema
Empresas.N
Net, “Categ
goria: Asseembleia”; “Tipo: AGO
O/E”; “Espéécie: Propoosta da Ad
dministraçã
ão”;
Assuntos: “Destinaçãão dos Ressultados” (p
para o item
m II do art. 132 da Lei nº 6.404/7
76), e “Eleição
de membrros do Conselho de Administraçção” (para o item III do
d art. 132 dda Lei nº 6.4
404/76);
e) o fato de que: (i) a Companhia tinha, à época, apenas
a
3 accionistas; (iii) os acion
nistas possuííam
ntes no Con
nselho de Administraçã
A
ão; e (iii) o não envio da
d propostaa não causou
u prejuízo, não
n
representan
eximem a Companhiaa do envio do
d documen
nto;

f) nesse sentido, a alegação
a
daa Companh
hia na letra “o” do § 2ºº retro (Proocesso CVM
M nº RJ-20
01015508 – BNDESPAR
B
R) não deve prosperar, tendo em vvista que a Recorrentte não é um
ma subsidiá
ária
integral, nos
n termos da
d Lei, com
mo o BNDE
ESPAR que é subsidiárria integral ddo BNDES;
g) ademaais, em precedentes deesta autarqu
uia, especifficamente em
e decisão proferida na reunião do
Colegiado realizada em
e 28.12.10
0, no âmbitto do Processo CVM n°
n RJ-2010-14964, con
ncluiu-se, com
c
base em manifestaçã
m
ão exarada no MEMO
O/CVM/SEP
P/GEA-3/N
Nº714/10, dde 14.12.10, que, emb
bora
todos os acionistass da 3A COMPAN
NHIA SEC
CURITIZAD
DORA, quue também
m eram seus
s
administraadores, tivessem comp
parecido à Assembleiaa Geral de acionistas,, não foi id
dentificada,, na
legislação aplicável, hipótese
h
dee dispensa do
d envio do
o documento
o PROP.CO
ON.AD.AG
GO (fls. 22/2
26);
e
6
com
c
h) não see deve conffundir multaa cominatória (previstta no art. 9ºº, inciso II da Lei nº 6.385/76),
penalidadee (prevista nno art. 11 daa Lei nº 6.3
385/76).
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 02.04
4.15
(fls.09); e (ii) a RUM
MO LOGÍS
STICA OP
PERADORA
A MULTIM
MODAL S.A., até o momento,
m
n
não
ou o documeento PROP..CON.AD.A
AGO/2014.
encaminho
Isto poosto, sou peelo indeferiimento do recurso aprresentado ppela RUMO
O LOGÍSTIICA
OPERADO
ORA MUL
LTIMODAL S.A., 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,
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