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Volu
ume 1

Despachoss
1.
Trata-se de recursso interpossto por HÉL
LIO RICA
ARDO CUN
NHA, Audittor Indepenndente
mas Contábbeis e de Auditoria
A
(S
SNC),
Pessoa Físsica, contraa a decisão,, do Sr. Suuperintendennte de Norm
contida no OFÍCIO/C
CVM/SNC/G
GNA/MC/155/15 (fl. 24),
2 datado de
d 24/08/20015, referennte à aplicaçção de
minatória noo valor de R$
R 3.000,000 (três mil reais) pelo não envio das Inform
mações Perióódicas
multa com
Anuais de 2015 (Infoormação Annual), ano-base 2014, de
d acordo com
c
os artiggo 16 da In
nstrução CV
VM Nº
308, de 144 de maio dde 1999. Co
omo esclareece o ofícioo antes menncionado (fl. 24), a refe
ferida Inform
mação
Anual deveria ter sidoo entregue até 30/04/22015 e, com
mo não o fooi até 29/07/2015, houv
ve a cobrannça de
o.
multa referrente a 60 (ssessenta) diias de atraso
2.
Cumpree também destacar quue, segundoo informação obtida ppor esta Gerência
G
jun
nto ao
Sistema dee Recepção de Docum
mentos da CV
VM, o Recorrente nãoo entregou a referida Innformação Anual
A
até a preseente data. Convém
C
ainnda mencionnar que, neeste caso, o valor da m
multa comin
natória diárria foi
reduzido à metade, coonforme deteermina o paarágrafo úniico do art. 18
1 da Instruçção CVM Nº
N 308/19999, uma
vez que o auditor
a
indeependente não
n possui clientes no ââmbito do mercado
m
de vvalores mob
biliários.
3.
Em suaa defesa, o Recorrente
R
alega, em seu
s OFÍCIO
O Nº 03/20115, que “[...] estamos dando
d
a somente agora por motivos allheios à noossa vontad
de, decorrennte de
retorno V//Ofício Circcular acima
dificuldadee em localizzar comproovante de ennvio em 19//07/15 de Atualização
A
o Cadastrall de Particip
pante,
em razão de
d remanejaamento de arquivo feiita por terceeiro” (fl. 022). E continnua, nos segguintes term
mos, o
Recorrentee: “De outraa banda, coomo fizemoss a nossa attualização cadastral
c
em
m 19/07/15,, entendemoos que
a eventuall extrapolaçção do decêêndio para manifestaçção fica preejudicado, invocando a aplicação
o, por
analogia, da
d imprescrritibilidade de alegaçãão de erro m
material, coonsoante em
mbasamento
o jurispruddencial
do STJ E TRF
T [...]” (fl
fl. 02).
4.
Neste ponto,
p
salieenta-se que a invocadaa, pelo Reccorrente, “aaplicação, por
p analogia, da
imprescritiibilidade dee alegação de
d erro matterial”, refeere-se, na veerdade, a deecisões profferidas por órgãos
ó
do Superiior Tribunaal de Justtiça e do Tribunal Regional do
d Trabalhho da 4ª Região (T
TRT4),
respectivam
mente, no sentido de que a exiistência de erro materrial na aferrição da teempestividaade de
anteriores aclaratórios
a
s autoriza a correção atté mesmo dee ofício e noo de que o eerro materiaal na senten
nça em
relação ao prazo presscricional po
ode ser san
nado a qualqquer tempo. Ou seja, ssuposta “jurrisprudênciaa” diz
respeito à possibilidadde de correeção de erroos materiaiss de responnsabilidade de órgãos jurisdiciona
j
ais, de
ofício, por esses mesm
mos órgãos,, enquanto que
q aqui, neste caso cooncreto, nãoo houve errro material algum
a
ministração Pública (ee, mais esppecificamentte, à Comiissão de Valores
V
que possa ser imputaado à Adm
mites da leggislação em
m vigor, e isto se
Mobiliárioos), que, eluucida-se, attuou em coonformidadee e nos lim
afirma porrque enquannto o Recorrrente afirm
ma que realizou tempeestivamente a Atualizaação Cadasttral de
Participantte, o que aqqui não se discute,
d
a muulta a ele coominada addequadamennte se deve ao não envio das
Informaçõees Periódicas Anuais de
d 2015 (Innformação A
Anual), anoo-base 20144, nos molddes do art. 16 da
Instrução CVM
C
Nº 3008/1999 (Annexo VI desta mesma Innstrução).

5.
Mais aadiante, em suas razõees, o Recorrrente aindaa expõe o sseguinte: “R
Ressalvamo
os que
usamos as expressõess acima de “ausência de entrega ou entrega
a extemporâânea” por que pelos nossos
n
controles, fizemos a Atualização Cadasttral de Participante ainda em 19/07/2015
5, bem co
omo a
Declaração Eletrônicaa de Conforrmidade, co
onforme xerrox comprovvantes ora aanexas!” (fll. 03).
6.
Ademaais, o Recorrrente requerr que sejam
m aplicados ao seu casoo, por analogia, os artig
gos 20
e 31 da Leei Nº 10.522
2, de 19 de julho
j
de 20
002, que verrsam, respeectivamente,, sobre o arrquivamento
o, sem
baixa na distribuiçãoo, mediantee requerim
mento do Prrocurador da Fazendaa Nacionall, dos auto
os das
d
insccritos como
o Dívida Attiva da Uniãão pela Proocuradoria-G
Geral da Faazenda
execuções fiscais de débitos
o por ela cobrados, dee valor conssolidado igu
ual ou inferiior a R$ 10.000,00 (deez mil reais)), bem
Nacional ou
como que dispensaram
d
m a constitu
uição de créd
ditos da Comissão de Valores
V
Mobiliários – CVM,
C
a inscrição
na sua Dív
vida Ativa e o ajuizamento da resp
pectiva exeecução fiscaal, entre outtros, relativaamente às multas
m
cominatóriias que foraam aplicadass à companh
hias fechadaas beneficiáárias de inceentivos fiscais nos term
mos da
Instrução CVM
C
no 92,, de 8 de dezzembro de 1988. Veja--se abaixo para
p uma meelhor comprreensão:
L No 10.5222, DE 19 DE
LEI
D JULHO D
DE 2002.
Dispõe sobre o Cadastro Informativoo dos crédito
os não
qu
uitados de órgãos
ó
e enttidades fedeerais e dá outras
o
providências.
[...]
Art. 20. Serão
S
arquiivados, sem baixa na distribuição
d
, mediante requerimen
nto do
Procurador da Fazen
nda Nacionaal, os autos das
d execuçõões fiscais dee débitos insscritos
como Dívvida Ativa da
d União pella Procurad
doria-Geral da Fazenda
a Nacional ou
o por
ela cobrad
dos, de valoor consolidaado igual ou
u inferior a R$ 10.000,0
00 (dez mil reais).
(Redação dada
d
pela Leei nº 11.033, de 2004)
§ 1o Os auutos de execuução a que se
s refere estee artigo serãoo reativados quando os valores
v
dos débitoos ultrapassarrem os limitees indicados.
§ 2o Serãão extintas, mediante reequerimento do Procuraador da Fazeenda Nacionnal, as
execuções que versem
m exclusivam
mente sobre honorários
h
ddevidos à Fazzenda Nacioonal de
valor iguaal ou inferiorr a R$ 1.0000,00 (mil reaais). (Redaçãão dada pelaa Lei nº 11.0033, de
2004)
§ 3o (Revoogado pela Lei nº 13.043,, de 2014)
§ 4o No caaso de reuniãão de processsos contra o mesmo
m
deveedor, na form
ma do art. 28 da Lei
no 6.830, de
d 22 de seteembro de 19880, para os fins
f de que trrata o limite indicado no caput
deste artiggo, será conssiderada a sooma dos débbitos consoliidados das innscrições reuunidas.
(Incluído pela
p Lei nº 11.033, de 20004)
[...]
F
disp
pensados a constituiçãoo de créditoos da Com
missão de Valores
V
Art. 31. Ficam
Mobiliárioos – CVM, a inscrição na sua Dívvida Ativa e o ajuizameento da resp
pectiva
execução fiscal, bem assim
a
canceelados o lanççamento e a inscrição reelativamentee:
I - à taxaa de fiscalização e seuss acréscimoss, de que trrata a Lei no 7.940, de 20 de
dezembroo de 1989, devida a partir de 1o de janeiro de 1990 àquela
a autarquia,, pelas
companhiias fechadass beneficiáriias de incenttivos fiscais;;
II - às multas
m
comin
natórias qu
ue tiverem sido
s
aplicad
das a essas companhiaas nos
termos daa Instrução CVM
C
no 92, de 8 de dezzembro de 19988.

§ 1o O disposto nestte artigo soomente se aplica
a
àquellas compan
nhias que teenham
patrimôniio líquido igual
i
ou infferior a R$$ 10.000.0000,00 (dez milhões
m
de reais),
conforme demonstraações finan
nceiras do último exercício soccial, devidaamente
auditadass por aud
ditor independente reegistrado na
n CVM e procedam
m ao
cancelameento do seu
u registro n
na CVM, mediante
m
ofeerta públicaa de aquisiçção da
totalidadee desses títullos, nos term
mos do art. 20
2 e seguinttes da Instru
ução CVM no 265,
de 18 de julho de 1997, caso teenham açõees disseminaadas no meercado, em 31 de
outubro de
d 1997.
§ 2o Os auutos das execcuções fiscaiis dos débitoos de que traata este artigo
o serão arquuivados
mediante despacho doo juiz, cientee o Procuraddor da CVM
M, salvo a existência
e
dee valor
remanesceente relativo a débitos leggalmente exiggíveis.
§ 3o O dispposto neste artigo
a
não im
mplicará restittuição de quaantias pagas..
[...]

Neste sentido,
s
além
m destes disspositivos legais não see aplicarem
m à hipótese do Recorreente, a
7.
mas aplicáv
veis a outroos agentes e situaçõess fáticas em
m substituiçção às
aplicação, por analoggia, de norm
urídica do iinteressado,, auditor inddependente pessoa físicca (ou
regras espeecificamentte voltadas à situação ju
seja, agen
nte integran
nte do merrcado de caapitais), é vedada ao Administrrador Públiico pela siimples
incidência,, sobre os attos administrativos em geral, dos princípios
p
q norteiam
que
m a adminisstração públlica, e,
sobretudo, pela aplicaação do Prin
ncípio da Leegalidade Administrativ
A
va (caput, ddo art. 37 daa CRFB/1988 c/c
L nº 9.784
4, de 29 de janeiro de 1999). E ond
de não há laacuna normaativa, não há
h que se fallar em
art. 2º da Lei
integração por analogiia.
8.
Além disso, o Recorrente “invoca os Princíp
pios Consttitucionais de ISONO
OMIA,
EQUANIM
MIDADE, AN
NALOGIA e invoca a Vossa
V
sensiibilidade no
o sentido de que se gran
ndes compa
anhias
com patrim
mônio até R
R$ 10.000.0
000,00 (dez milhões dee reais) e fiiscalizadas ppor esta CVM tiveram
m suas
multas perrdoadas, po
orque este simples Au
uditor pessooa física do
o interior, ccom probleemas crôniccos de
saúde típiicos da terrceira idad
de e incon
ncussos, um
ma simples desconforrmidade de Declaraçã
ão de
Conformid
dade, que não
n foram e não são base
b
de nennhuma impo
osição tribuutária, não causou prrejuízo
econômico
o ou processsual a nin
nguém, não pode ser relevado e dispensado
do a multa cominatóriia por
aplicação analógica
a
d inciso II do art. 31 da
do
d Lei 10.52
22/02 acima
a!” (fl. 06). Vê-se, umaa vez mais, que o
Recorrentee segue, em
e suas raazões recurrsais, justificando o atraso no envio daa Declaraçãão de
Conformid
dade, enquaanto que, o presente
p
prrocesso adm
ministrativo,, refere-se aao inadimpllemento do dever
jurídico dee remeter annualmente, até
a o último
o dia útil doo mês de abril, as inforrmações req
queridas no anexo
VI da Instrrução CVM
M Nº 308/19
999, relativaas ao exercíício anterio
or (art. 16 ddesta Instruçção – Inform
mação
Anual).
9.
Bem asssim, o Reccorrente requ
uer que se lhe
l cancele a aplicação
o da multa cominatória
c
a, pelo
d
INF PERIIÓDICAS/2
2014 previssto no art. 16 da Insstrução CVM Nº
atraso no envio do documento
00 (OFÍCIO
O/CVM/SNC
C/GNA/MC
C/155/15), ccom fulcro no
n § 5º do art.
a 11
308/1999, no valor dee R$ 3.000,0
6
de 077 de dezemb
bro de 1976 (parágrafo este que veersa sobre o termo de compromiss
c
so), ou
da Lei nº 6.385,
ainda com fundamentto no § 9º deste
d
mesmo
o artigo. Am
mbos dispossitivos, a prriori, sem ap
plicação im
mediata
c
so e à
à hipótese sob análisse, uma veez que dizeem respeito, respectivaamente, à ttermo de compromiss
e
de ilícito e//ou prestaçãão de inform
mações relattivas à sua m
materialidad
de.
confissão espontânea

10.
O Reco
orrente info
orma tambéém que nãoo audita neenhuma entiidade de caapital abertto nos
NÃO audita
amos nenhu
uma entida
ade de capital aberto ou que atua
a
no meercado
seguintes termos: “N
ma série de decisões, do ano de 1998,
mobiliário!” (fl. 07). Nesta direeção, o Reccorrente traanscreve um
do desta Co
omissão nass quais teriaam sido can
nceladas as multas aplicadas, pela SNC,
atribuídas ao Colegiad
n âmbito da CVM, além
a
de ouutras decisõ
ões do Coleegiado
a auditoress que não auditavam empresas no
proferidas em sede dee recursos co
ontra decisõ
ões da SEP (fls. 8-10).
11.
Adicion
nalmente, o Recorrentee requer alteernativamen
nte a reduçãão da multa cominatória com
base no paarágrafo ún
nico do art. 18 da Instrrução CVM
M Nº 308/19
999 (o que, aliás, já lh
he foi conccedido
como se esclareceu no
n parágrafo
o segundo deste
d
despaacho); alegaa infração, ppor parte desta Comissão, à
dispositivo
os da Lei Nº
N 6.385, de 07 de dezeembro de 1976 e da Lei
L Nº 5.1722, de 25 de outubro dee 1966
(Código Trributário Naacional); afi
firma que nãão foi notificado do desscumprimennto da obrig
gação de preestar a
debatida In
nformação A
Anual (o qu
ue também não
n procedee tendo em vista o e-m
mail que lhe foi remetido pela
Superinten
ndência de Normas
N
Con
ntábeis e dee Auditoria conforme fl.
f 23 do proocesso em epígrafe)
e
(ffl. 11);
requer a ap
plicação analógica do tratamento favorecido que deve ser
s dispensaado às emprresas de pequeno
porte consttituídas sob
b as leis brassileiras nos moldes do inciso IX do
d art. 170 cc/c caput do
o art. 179, ambos
a
da CRFB/1
1988 (fls. 11-12); invo
oca a aplicaação da Lei Nº 10.741, de 1º de ouutubro de 2003
2
(Estatu
uto do
Idoso) por ter, atualm
mente, 66 (seessenta e seeis) anos dee idade e ter diversos pproblemas de
d saúde (flls. 1517); dentree outros.
Como suporte paara suas aleegações e também prretendendo comprovarr que realizou a
12.
Atualizaçãão Cadastraal de Particcipante e a Declaraçãão de Con
nformidade, o Recorreente anexou aos
presentes autos
a
cópiass de diversaas impressões de telas do Sistema CVMWEB
B relativameente às rotin
nas de
entrega/env
vio eletrôniico destes do
ocumentos (fls. 19-22)).
13.
Por fim
m, o Recorreente requer “que este Egrégio
E
Collegiado sejaa sensível ao
os fatores sociais
s
ão da multa
a pecuniária
a imposta!”” (fl. 18).
elidentes reemissivos e reconsiderre a aplicaçã
14.
mente, é necessário rellembrar quee a multa cominatória aplicada po
or decisão do
d Sr.
Inicialm
Superinten
ndente de Normas
N
Con
ntábeis e de Auditoria ora guerreaada teve com
mo fundam
mento o não envio
de informaação perióddica anual de
d 2015, an
no-base 201
14 (art. 16 da Instruçãão CVM Nº
N 308/1999
9). Da
mesma forrma, convéém ressaltarr que a referida obrigação não se confund
de com a obrigação de os
participanttes do merrcado de vaalores mob
biliários braasileiros atu
ualizarem seus formu
ulários cadaastrais
sempre quee qualquer dos
d dados neles
n
contid
dos for alteraado, em até 7 (sete) diaas úteis con
ntados do fatto que
deu causa à alteração (inciso I do
o art. 1º da Instrução
I
CV
VM Nº 510
0, de 5 de deezembro dee 2011), nem
m com
a obrigação desses paarticipantes confirmareem a validade das info
ormações coontidas nos seus formu
ulários
cadastrais, como previisto no incisso II do art.. 1º da Instru
ução CVM nº 510/2011.
15.
Neste ponto, é importante
i
destacar qque, em 08
8/02/2013, a CVM emitiu
e
o OfícioO
VM/SNC/G
GNA/Nº 01
1 divulgand
do esclareccimentos relacionados
r
s à atuaçãão dos aud
ditores
Circular/CV
independen
ntes no âmb
bito do merrcado de vaalores mobilliários brasiileiros. Sobbre o tema, os itens 1 e 2 do
referido offício instruem com clarreza solar, o que justificca a longa trranscrição qque segue:
1. Informações Periód
dicas (Art. 16
1 – Instrução CVM n.ºº 308/99)
m encaminh
har à CVM, até o fim do
d mês de ab
bril de
Os auditores independdentes devem
nformações relacionadaas à sua atu
uação no mercado de valores
v
cada ano,, algumas in
mobiliário
os, conformee Anexo VI à Instruçãoo CVM n.º 3308/99. Essaas informaçõões são
subsídios importantess para a CV
VM avaliar a capacidadde dos auditores em atender
a

adequadam
mente aos seeus clientes e, ainda, po
ossibilitam uum conhecim
mento globall dessa
atividade no
n mercado.
A CVM reecomenda quue tais inform
mações sejam
m encaminhaadas via inteernet, na pággina da
CVM. O envio devee ser feito através da opção “EN
NVIO DE DOCUMEN
D
NTOS”,
selecionanndo a seguirr a opção “CVMWEB”. Nesta etappa, existem duas opçõees para
encaminhaamento das innformações: i) Envio de documentoss via formuláário e ii) Uplooad de
documentoos. Por últim
mo, deve seer selecionaada a opçãoo “Informe Anual
A
de Auditor
A
Independeente”. A opçção “uploadd de docum
mentos” deveerá ser utilizada, apenaas, por
aqueles au
uditores que possuam maais de 10 (deez) clientes que sejam companhias abertas
a
(ou entidaades sob o escopo
e
de fi
fiscalização desta
d
CVM)), uma vez que,
q
neste caso,
c
é
necessáriaa a criação dee um arquivoo (padrão XM
ML) para enccaminhamentto das inform
mações
requeridass. A apresenttação dessass informaçõees com atrasso sujeita os auditores à multa
cominatórria de R$ 1000,00, por dia
di de atrasoo, sendo essees valores reeduzidos à metade
m
quando o auditor não possuir clientes no âmbbito do mercaado de valorres mobiliárioos.
2. Atualizzação Cadastral (Instruçção CVM n..º 510/11)
Independeentemente da
d apresenttação das informações
i
s periódicass requeridass pela
Instrução CVM n.º 308/99,
3
é necessário, taambém, quee os auditorres independentes
mantenhaam o cadastrro atualizadoo, observadoo o prazo de até 07 (setee) dias do faato que
deu causaa à alteração
o. Para tanto, é necessáriio que os auditores indep
pendentes accessem
seus dadoss cadastrais na
n página daa CVM, proccedendo à competente atu
ualização. Allém da
atualizaçãão requeridaa, anualmen
nte (entre oss dias 1º e 31
3 de maio),, cabe ao Auditor
A
Independeente confirm
mar que seuss dados cadaastrais contiinuam válido
os, com a em
missão
da Declarração Eletrôn
nica de Con
nformidade, instituída peela Instruçãoo CVM n.º 510/11.
5
A Declaraação Eletrôn
nica de Coonformidade deve ser eemitida pelo
o acesso à opção
“ATUALIIZAÇÃO CA
ADASTRAL
L”, em seguiida “DECLA
ARAÇÃO ELETRÔNIC
E
CA DE
CONFORM
MIDADE”, na página daa CVM. É im
mportante frrisar que, meesmo nos cassos em
que não exxistam alteraações a serem
m realizadas,, a Declaraçãão Eletrônicaa de Conform
midade
deverá ser emitida.
O descumpprimento do disposto no art. 1º sujeitta o participaante à multa cominatóriaa diária
de R$ 20
00,00, quanddo o particiipante for pessoa
p
juríddica; e R$ 100,00, quaando o
participantte for pessoaa natural. (griifo nosso).
16.
Assim, a apresentaação de cóp
pias, por paarte do Reco
orrente, de ddiversas im
mpressões dee telas
B relativam
mente às rottinas de enttrega/envio eletrônico da
d Atualizaação Cadasttral de
do Sistemaa CVMWEB
Participantte e da Decllaração de Conformida
C
ade não com
mprovam o cumprimennto da obrig
gação de env
vio de
informação
o periódica anual nem demonstram
m a inexatiddão da decisão que apllicou multa cominatória pelo
inadimplem
mento da referida obrig
gação.
Cabe ainda destacar que o Reecorrente, em obediênccia ao positiivado no arrt. 3º da Insttrução
17.
CVM Nº 452/07,
4
foi alertado
a
porr esta autarq
quia sobre o descumprrimento da rreferida obrrigação acesssória,
bem como
o sobre a incidência
i
da multa cominatória
c
a diária resspectiva. Dee fato, em 05/05/2015, foi
encaminhaada mensaggem eletrôn
nica (fl. 23) para o endereço
e
“aauditoriacunnha@uol.co
om.br” (end
dereço
eletrônico registrado nos dados cadastraiis de HÉL
LIO RICAR
RDO CUN
NHA nesta Autarquia), em
conformidaade com o ddisposto no inciso I do artigo 11 da
d mesma In
nstrução.

18.
Por tod
do o exposto, e não tendo o recurso
r
trazzido novoss elementoss de provaa e/ou
quem a neccessidade dee modificação da decisão recorridaa, tem-se qu
ue a aplicaçção da
evidências que justifiq
minatória no valor de R$
R 3.000,00
0, ao Sr. HÉ
ÉLIO RICA
ARDO CUN
NHA (Audiitor Indepen
ndente
multa com
Pessoa Físsica), pelo não
n envio das
d Informaçções Perióddicas Anuais de 2015, ano-base 2014, foi efeetuada
em observâância às norrmas vigenttes para tal procedimennto. Portantto, não neceessitando dee reforma. Assim,
A
encaminho
o o recurso à consideraçção superior.
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