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Data: 14/009/2015

Volu
ume 1
Despachos

Senhor gerrente,
ARCELOS & ASS
SOCIADOS
S AUDITO
ORES
Traata-se de recurso interposto por BA
INDEPEN
NDENTES S
SS contra a decisão contida
c
no Ofício/CVM
M/SNC/MC
C/138/15 (fll. 03), dataado de
08/09/20155, referente à aplicaçãoo de multa cominatória
c
a no valor de
d R$ 3.0000,00 (três mil
m reais) pello não
envio de innformação anual
a
2015,, ano-base 2014,
2
de acordo com os
o artigos 166 e 18 da Innstrução CV
VM nº
308/99. Como demonstra o ofí
fício antes mencionadoo, a referidda informaação anual deveria terr sido
entregue até
a 30/04/20015 e, comoo não o foii até 29/07//2015, houv
ve a cobrannça da multa referentee a 60
(sessenta) dias de attraso, obserrvado o diisposto noss artigos 122 e 14 da Instrução CVM 4522/07 e
me dispostoo na Instruçção CVM 308/99,
3
paráágrafo
consideranndo a redução do valorr pela metaade, conform
único do artigo 18, uma vez que
q o auditor não poossui clientees no âmbito do merrcado de valores
v
mobiliárioss. Apenas eem 03/09/20015, via inteernet, as refferidas Informações Peeriódicas forram apresenntadas
pelo recorrrente.
2.
O recorrente
r
arrgumenta que
q sua atuaação no merrcado “é reppresentada ppor apenas dois clientees não
regulados que originaam rendimeento líquidoo em torno de
d R$ 2.9000,00 e cujass informaçõ
ões não oferrecem
quaisquer riscos ao M
Mercado”. Ainda,
A
afirm
ma que “em
m face dos custos com
m as exigências regulaatórias
acima citaddas também
m não conseeguimos prooceder ao paagamento da
d Taxa de F
Fiscalização Trimestra
al, que
pretendemos parcelarr”.
mplementam
m o recurso
o com a info
formação dee que confundiram “a oobrigação de
d entregarr junto
3.
Com
ao Conselhho a atualizzação cadaastral com a obrigaçãoo entregar as Informaações Periód
dicas à CV
VM”, e
que requerrem “relevar sua falh
ha, mediannte baixa dda multa applicada, e ao mesmo
o tempo solicitar
informaçõees quanto a existência de gradaçãão da multaa consideranndo nossas circunstâncias (atuaçãão em
mercado não reguladoo, baixo fatuuramento e pouco temppo de vida da
d empresa))”.
4.
Dessta forma, ccom os arguumentos appresentados acima, nãoo é possívell considerarr que o requuerido
pelo artigo
o 16 da Instrrução CVM
M 308/99 foi atendido.
5.
Com
mo já foi innformado noo item 1 suppra, a multaa aplicada eqquivale à m
metade do vaalor de R$ 100,00
1
diários porr 60 dias dee atraso, peelo fato de o requerennte não posssuir clientess no âmbito
o do mercaado de
valores moobiliários.
6.
Cabbe ainda desstacar que o recorrentee, em obediêência ao positivado no art. 3º da In
nstrução CV
VM nº
452/07, foii alertado por esta autaarquia sobree o descumpprimento daa referida obbrigação acessória, e so
obre a
incidência da multa respectiva.
r
Em
E 05/05/22015, às 144 horas e 466 minutos, foi encaminnhada menssagem

eletrônica (fl. 02 dos autos)
a
para o endereço
o “rbarcelo@
@terra.com..br” (endereeço eletrônico registrad
do nos
dados cad
dastrais de BARCELOS & AS
SSOCIADO
OS AUDITORES IND
DEPENDEN
NTES SS nesta
autarquia),, em conform
midade com
m o disposto
o no inciso I do artigo 11
1 da mesm
ma instrução.
Porr tudo o que foi expossto, e, como
o o recurso não aponto
ou novos elementos ou evidênciaas que
7.
justifiquem
m a necesssidade de modificaçãão da decissão recorriida, é posssível admittir que a multa
cominatóriia diária pello não envio
o da inform
mação anuall 2015, ano--base 2014 foi aplicadaa em observ
vância
às normas vigentes paara tal proceedimento, nãão havendo necessidad
de, portanto,, de reformaa.
8.

Asssim, encamiinho o recurrso para con
nsideração superior.
s

Orriginal assin
nado por
LEONAR
RDO VILLA
AS BOAS CRUZ
C
Analissta
M
Matrícula:
7.001.057

De acordo
o, ao SNC ppara apreciaação.

Orriginal assin
nado por
MA
ADSON DE
E GUSMÃO
O VASCON
NCELOS
Gerentee de Normass de Audito
oria
De acordo, ao SGE para apreciação
a
e encaminhaamento ao C
Colegiado.

Orriginal assin
nado por
J
JOSÉ
CAR
RLOS BEZE
ERRA DA SILVA
S
Superintendente de
d Normas Contábeis
C
e de Auditorria

