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Senhor Gerente,
G
RES INDEP
PENDENTE
ES S/S conttra a decisãão
Trata-se de recurso interposto por VOX AUDITOR
n Ofício/C
CVM/SNC/M
MC/195/15 (fl. 05), daatado de 244/08/2015, rreferente à aplicação de
d
contida no
multa coominatória no valor de
d R$ 6500,00 (seisceentos e cinnquenta reaais) pelo não
n
envio de
d
informaçção anual dee 2015, anoo-base 20144, de acordoo com os arttigos 16 e 18
1 da Instruução CVM nº
n
308/99. Como
C
demoonstra o ofíício antes mencionado
m
o, a referidaa informaçãão anual devveria ter siddo
entregue até 30/04/22015 e, com
mo não o foi até 19/05/22015, houvee a cobrançaa da multa referente
r
a 13
1
(treze) dias
d
de atraaso, observaado o disposto nos arrtigos 12 e 14 da Insstrução CV
VM 452/07 e
consideraando a reduução do vallor de R$ 100
1 diários pela metadde, conform
me disposto na Instruçãão
CVM 308/99, parággrafo único do
d artigo 188, uma vez qque o auditoor não posssui clientes no
n âmbito do
d
mercado de valores mobiliárioss.
O recorrente argumentaa que a referrida informação foi enviada no diia 29/04/20115, conform
me
2.
folhas 2 e 3 encam
minhadas em
m anexo. Innforma-se qque os refeeridos anexos fazem parte
p
de um
ma
impressãão da tela do sistemaa CVMwebb informanndo a tran
nsação (Infoorme anuall de auditoor
independdente) e usuuário (Jaimirr BIFF), tenndo sido imppressas em 29/04/20155 às 9:30 h. Porém, essees
anexos não
n contém informação
o do status do processsamento. Com
C
respeiito à ausênccia de statuus,
pode-se afirmar
a
quee em situaçãão desse tip
po o sistemaa gera uma mensagem informandoo que “EST
TE
DOCUM
MENTO NÃ
ÃO VALE COMO
C
ENT
TREGA DA
A INFORMAÇÃO AN
NUAL” e co
om o seguin
nte
status: “O seu doccumento serrá processaado para vaalidação daas informaçções. Dentrro de algunns
minutos, acesse a Coonsulta a prrotocolo de recebimento/processam
mento do Innforme”.
C
Cabe
ainda destacar
d
qu
ue o recorreente, em obediência aoo positivadoo no art. 3º da Instruçãão
3.
CVM nº 452/07, fooi alertado por esta auutarquia soobre o descuumprimentoo da referid
da obrigaçãão
à 14 horas e
acessóriaa, bem comoo sobre a inncidência daa multa resppectiva. Dee fato, em 05/05/2015 às
48 minnutos, foii encaminnhada meensagem eletrônica (fl. 04)) para o endereçço
“jaimir@
@voxauditorres.com.br” (endereço eletrônicoo registradoo nos dadoos cadastraais de VO
OX
AUDITO
ORES INDE
EPENDENT
TES nesta autarquia),
a
em conform
midade com
m o disposto
o no incisoo I
do artigo
o 11 da mesm
ma instruçãão.
4.
Por tudo o que
q foi expoosto e com
mo o recursoo não aponttou novos eelementos ou
o evidênciaas
dmitir que a
que justiifiquem a nnecessidadee de modifficação da decisão reecorrida, é possível ad
aplicação
o da multa cominatóriia diária peelo não envvio da infoormação anuual, ano-baase 2014, foi
f

efetuada em observâância às no
ormas vigen
ntes para tall procedimeento. Portannto, não neccessitando de
s
reforma. Assim, enccaminho o reecurso paraa melhor connsideração superior.
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De acordo, ao SNC paara apreciaçção.
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