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OS S.A.
Processso CVM nº RJ-2015-122329
Senhorr Superintenndente,

Trata-sse de recursso interpostto, em 19.111.15, pela REC 844 SECURITIZADORA DE
OS IMOBIL
LIÁRIOS S.A.,
S
registrrada na cateegoria B deesde 01.01.110, contra a aplicaçãoo de
CRÉDITO
multa com
minatória noo valor de R$ 18.0000,00 (dezoitoo mil reais)), pelo nãoo envio, atéé 17.07.15, do
documentoo PROP.CO
ON.AD.AG
GO/2014, comunicada por meio do
d OFÍCIO
O/CVM/SEP
P/MC/Nº81//15,
de 11.08.15 (fls.30).
2.

mpanhia apreesentou recuurso nos segguintes prinncipais term
mos (fls.02/13):
A Com

VM 452/07,, as multass cominatórrias imposttas pela CV
VM
a) “comoo determinaa o artigo 2º da ICV
possuem duas
d
naturezzas, a saber: ordinária e extraordináária”;
b) “as muultas ordináárias são apllicáveis quaando ocorre o atraso naa prestação dde informaçções periódiicas
ou eventuaais, cuja inncidência esteja
e
previista em atoo normativoo. Já as multas
m
extraaordinárias são
aplicáveis em caso dee não cumpprimento dee ordem esppecífica em
mitida pela C
CVM nos casos
c
e form
mas
legais”;
c) “nos termos
t
do Ofício,
O
a multa
m
cominnatória à RE
EC 844 serria aplicáveel em razãoo do atraso
o no
cumprimennto de obriigação prevvista na IC
CVM 480/009, correspoondendo, portanto, a uma multaa de
natureza orrdinária”;
d) “ocorrre que o arrtigo 3º da referida IC
CVM 452/007 estabelece expressaamente quee ‘verificad
do o
descumprim
mento de obbrigação dee fornecer in
nformação pperiódica, o Superintenndente da árrea responsáável
fará enviarr, nos 5 (cinnco) dias úteeis seguintees ao términno do prazo, comunicaçção específi
fica, dirigidaa ao
responsáveel indicado no cadastro do particcipante junto à CVM, alertando-oo de que, a partir da data
d
informada,, incidirá a multa
m
ordinnária previstta na regulam
mentação applicável, deevidamente indicada’”;
e) “portaanto, para quue o descum
mprimento fique caraccterizado, e a suposta m
multa possaa ser aplicáável,
deveriam a REC 844 e o DRI terr sido inform
mados por comunicaçã
c
ão específicaa, no prazo de 5 dias úteis
ú
seguintes ao
a término do
d prazo dee apresentaçção do docuumento à CV
VM (o que supostamen
nte ocorreu em
30/03/20155). Portantoo, a comuniicação espeecífica da CVM
C
à REC
C 844 deveeria ter sidoo recebida pela
p
Rec 844 atté 07/04/20115, para quee, então, pud
desse ter iníício a incidêência de muulta ordináriia”;
f) “ocorrre que, até a presente data, nem a REC 8444 nem o DRI
D identifficaram o recebimentoo de
comunicaçção específicca a este resspeito”;
g) “destaaque-se que outras com
municações foram
f
recebbidas pela REC
R
844, a ssaber:

(a) Comun
nicação env
viada pela CVM
C
por e-mail
e
em 02/04/2015 informand
do sobre o não
recebimennto pela CV
VM da comu
unicação prrevista no Artigo
A
133 da Lei nº 6.404,
6
de 15
5 de
dezembro de 1976 (‘L
Lei das Sociedades Porr Ações’) (d
doc. 04).
nicação env
viada pela CVM
C
por e-mail
e
em 16/04/2015 informand
do sobre o não
(b) Comun
recebimennto pela CV
VM do Editaal de Assemb
mbleia Geral Ordinária ((doc. 05)”;
h) “a RE
EC 844 prrontamente respondeu às comun
nicações reecebidas, co
onforme see verifica dos
documento
os anexos (d
doc. 06 e 07
7 respectivam
mente)”;
i) “portaanto, a REC
C 844 encon
ntra-se em dia
d com suaas obrigações perante a CVM, ten
ndo em vistta o
cumprimen
nto das notificações po
or ela recebiidas e respondidas no prazo
p
regulaamentar previsto na norrma
ICVM 452
2/07, conforrme nos refeerimos no ittem 10 acim
ma [letra “h””];
j) “em relação ao disposto
d
no
o Ofício, a aplicação da multa é indevida, tendo em vista, aindaa, o
o artigo 12 da ICVM 452/07,
4
que expressameente determ
mina que a m
multa comin
natória só paassa
disposto no
a ser devid
da no dia seguinte ao recebimentto da comu
unicação qu
ue deveria teer sido efettivada por esta
e
CVM e não
o o foi até a presente data”:
d
k) “com efeito,
e
outraa interpretaçção não pod
de resultar do
d disposto no referido artigo 12. Vejamos:
V
‘Art. 12. A multa comiinatória com
meçará a fluiir no dia segguinte ao reccebimento daas comunicaçções
de que tratam os arts.. 3º e 4º, ou
u do termo previsto
p
na comunicação de que tra
ata o art. 7º, e,
quando dee sua aplicaçção, não inccluirá em seeu cômputo o dia em quue houver sido cumpridda a
obrigação.’(grifos nosssos)”;

l) “assim
m, como no presente caaso, não hou
uve o adequuado cumpriimento da nnorma previista na CVM
M, e
à REC 84
44 não foi concedido
o o direito de corrigiir o eventu
ual pressuposto atraso
o no envio de
informação
o/documentto necessário e exigido pela normaa, não cabe aplicação dde multa”;
m) “destaaque-se aind
da o dispostto no artigo
o 5º da mesm
ma ICVM 452/07
4
que determina a possibilid
dade
de o Superrintendente da área decidir pela nãão conveniên
ncia da aplicação da m
multa. Vejam
mos:
‘Art. 5º C
Caso a obriggação de preestação de innformação somente seja cumprida após
a
fluênciaa da
multa ordinnária, ou se o prazo limite de que trrata o art. 144 for atingiddo sem que a obrigação seja
s
cumprida, o Superintendente da
a área respponsável deecidirá, funndamentadam
mente, sobree a
multa cominaatória ou da
d instauraçã
ão de proceesso
conveniênccia da apliccação e cobbrança da m
administrativo sancionaador’”;

n) “por to
odo o expo
osto, prelimiinarmente não
n merece prosperar a aplicaçãoo da multa comunicada
c
a no
Ofício, ten
ndo em vistta a ausênccia do receb
bimento daa correspondência prévvia específiica previstaa no
artigo 3º daa ICVM 4522/07”;
o) “em 30
3 de abril de 2015, por meio do
d Sistema Empresas..Net, REC 844 apreseentou a ataa de
assembleiaa geral ordinnária, realizzada na mesma data de 30 de abril de 2015. A referida asssembleia geral
ordinária foi
fo realizadaa com a pressença de 100% (cem poor cento) do
os acionistass da REC 84
44”;
p) “a unaanimidade ddos acionistaas, represen
ntando 100%
% (cem por cento) do ccapital sociaal da REC 844,
8
deliberou, naquela assembleia geral ord
dinária, peela aprovaçção da prrestação de contas dos
me, a discussão e a vo
otação das demonstraçõ
d
ões financeiras
administradores, bem como realiizou o exam

referentes ao exercíciio social fin
ndo em 31 de dezemb
bro de 2014 e a destiinação do lucro
l
líquid
do e
distribuição de dividen
ndos, restan
ndo todas ass matérias 1100% (cem por
p cento) aaprovadas (doc. 08)”;
q) “portaanto, entend
demos que o disposto na Instrução CVM nº
n 480, de 007 de dezeembro de 2009
(‘ICVM 48
80’) foi com
mpletamentee cumprido e observado
o pela REC 844”;
r) “ressalte-se, aind
da que a ata
a da assembleia foi apresentad
da à CVM na mesmaa data de sua
EC 844 fico
ou dispensaada de apreesentar o suumário da ata,
a nos term
mos
realização,, razão pelaa qual a RE
autorizados pelo § 1º do
d artigo 21
1 da ICVM 480”;
s) “adicio
onalmente, saliente-se que a con
nvocação daa assembleiia foi tambéém dispenssada, tendo em
vista o com
mparecimennto da totalidade dos accionistas, noos termos do artigo 1244, § 4º da Lei
L nº 6.404, de
15 de dezeembro de 19976 (‘Lei daas Sociedadees por Açõees’)”;
t) “em virtude da diispensa de convocação
c
o, a apresenttação do ed
dital de convvocação à CVM
C
tornou
u-se
e
o no artigo 21,
2 § 2º da ICVM
I
480””;
inexigível, conforme estabelecido
m 20 de maarço de 2015, portantto, anteriorm
mente à reealização deesta
u) “destaacamos aindda que, em
assembleiaa geral ordiinária anuall, a REC 84
44, em cum
mprimento à ICVM 4880 e à legisslação próp
pria,
apresentou
u as demonsstrações fin
nanceiras reeferentes aoo exercício social findoo em 31 dee dezembro
o de
2014, e o Formulárrio de Dem
monstraçõess Financeirras Padroniizadas à CVM,
C
por meio Sisteema
Empresas.N
Net (doc. 09
9)”;
v) “em reesumo, a REC
R
844 prrestou todass as declaraações, inforrmações e ddocumentoss exigidos pela
p
legislação, tudo por meio
m do sisteema Empressas. Net, a saber:
s
(a) Em 20/03/2015,
2
o Formu
ulário de Demonstraç
D
ções Finannceiras Pad
dronizadas foi
apresentaddo à CVM;
(b) Em 30
0/04/2015, a ata de assembleia geral ordiinária, com
m aprovação
o de contaas e
destinação
o do lucro líquido
l
por acionistas representan
r
ndo 100% (ccem por cento) do cap
pital
social da R
REC 844”;
w) “nos teermos do Ofício,
O
a CV
VM comunicca o DRI da aplicação de multa ccominatória pelo atraso
o no
envio do documento
d
P
PROP.CON
ND.AD.AGO
O/2014, sup
postamente previsto noo artigo 21, inciso VIII, da
Instrução 480/09”;
4
x) “primeeiramente, cabe destaacar que o artigo 21,, inciso VIIII, da Insttrução 480//09, determ
mina
expressamente que o Emissor
E
dev
ve enviar à CVM por meio
m do sisstema eletrôônico dispon
nível na pág
gina
da CVM na
n rede mun
ndial de com
mputadores todos os doocumentos necessários
n
ao exercíciio do direito
o de
voto nas asssembleias gerais
g
ordin
nárias na forrma estabelecida por no
orma específica”;
y) “portaanto, referid
do artigo não elenca quais
q
são oos documen
ntos a serem apresenttados, mas tão
somente deetermina qu
ue devem seer apresentaados os ‘documentos necessários
n
ao exercício do direito
o de
voto’”;
mais, o refeerido artigo refere-se à existênciaa de normaa específicaa que deterrminaria qu
uais
z) “adem
seriam taiss documento
os”;

aa) “no prresente caso
o, a norma específica da
d CVM ap
plicável não
o determina, em nenhu
um momento
o, a
obrigatorieedade de apresentaçã
a
ão do docu
umento refferido no Ofício, quual seja, a proposta da
administração da REC
C 844 quantto à destinaçção de lucro
os”;
m
sentid
do é a lei so
ocietária vig
gente. Com
m efeito, rezaa o artigo 1133 da Lei das
d Sociedaades
bb) “no mesmo
por Ações quais são oos documen
ntos necessáários para qque os acion
nistas exerççam seu direeito de voto
o na
assembleiaa geral ordinnária. Vejam
mos:
‘Art. 133. Os administtradores devvem comuniccar, até 1 (uum) mês antees da data marcada
m
parra a
realização da assemblleia-geral orrdinária, porr anúncios publicados
p
nna forma preevista no arrtigo
124, que see acham à dissposição doss acionistas:
I - o rrelatório da administraçã
a
ão sobre os negócios
n
sociais e os prinncipais fatos administrattivos
do exercíciio findo;
II - a cópia
c
das deemonstraçõess financeirass;
III - o parecer doss auditores inndependentess, se houver.
IV - o parecer do conselho
c
fisccal, inclusivee votos dissiddentes, se houuver; e
V - deemais documeentos pertineentes a assunntos incluídoos na ordem ddo dia’”;

cc) “determ
mina ainda a Lei das Sociedades
S
por Ações,, a dispensaa da observâância do prrazo de 01 mês
m
previsto em
m referido artigo,
a
quan
ndo todos oss acionistas,, representando 100% ((cem por ceento) do cap
pital
social, con
nsiderarem sanada
s
tal au
usência de prazo.
p
Vejaamos o parág
grafo 4º. doo mesmo arttigo:
‘A assemblléia-geral quue reunir a totalidade dos
d acionistaas poderá coonsiderar sa
anada a faltaa de
publicaçãoo dos anúncioos ou a inobsservância doos prazos refferidos nestee artigo; mass é obrigatórria a
publicaçãoo dos documeentos antes da
d realizaçãoo da assemblléia’”;

dd) “portaanto, não resstam dúvidaas de que oss acionistas,, representaando 100% ((cem por ceento) do cap
pital
social, têm
m o direito dde dispensarr a observân
ncia do prazzo. Da mesm
ma forma, nnão restam dúvidas, qu
ue o
conteúdo dos
d documentos necesssários e obriigatórios é o previsto no referido aartigo 133”;
ee) “de faato, se o leegislador tiivesse interresse em inncluir a prroposta da administraação como um
documento
o necessário
o e impresccindível parra a realizaçção da assembleia geraal ordináriaa, assim o teria
feito de fo
orma expresssa, como o fez com, por
p exemplo
o, o parecer do consellho fiscal e com a próp
pria
dispensa de cumprimeento de prazzo de anteceedência”;
ff) “não se
s pode adm
mitir uma in
nterpretação
o extensiva para a apreesentação dee documentto que (a) a lei
societária não
n explicitta como neecessário; (b
b) a norma da CVM taambém nãoo o faz; e (cc) não impeediu
que os aciionistas reallizassem a assembleiaa e, com 10
00% de pressentes repreesentando a totalidadee do
capital social, deliberaassem de fo
orma unânim
me”;
mais, cabe saalientar quee a propostaa dos adminnistradores poderia,
p
se apresentadaa, ser aprov
vada
gg) “adem
ou não aprrovada pelo
os acionistaas. Portanto, sua apresentação, ain
nda que efeetivada, não
o vinculariaa os
acionistas aos seus terrmos, sendo
o a assembleeia soberana para delib
berar de form
ma diversa da propostaa da
administração”;

hh) “assim
m, não nos pparece adeq
quado punirr uma sociedade, no caaso a REC 844, que teeve suas con
ntas
correta e pontualmen
p
nte aprovadaas, nos term
mos da lei societária e dos dispoositivos aprresentados pela
p
CVM, em razão da au
usência de documento
d
q se apreesentado, nãão vinculariaa seus acion
que,
nistas”;
ulação é preevista de forrma clara e expressa naa lei societáária,
ii) “cabe salientar, ainda que essta desvincu
notadamen
nte no parággrafo quarto
o do artigo 134
1 da Lei das
d Sociedades por Açõões. Vejamo
os:
‘§ 4º Se a aassembleia aprovar
ap
as deemonstraçõees financeirass com modifi
ficação no mo
ontante do luucro
do exercíciio ou no valoor das obrigaações da com
mpanhia, os administraddores promovverão, dentroo de
30 (trinta)) dias, a republicação
r
o das demoonstrações, com
c
as rettificações deeliberadas pela
p
assembléiaa; se a desttinação dos lucros propposta pelos órgãos de administraçção não loggrar
aprovação (artigo 176,, § 3º), as moodificações iintroduzidas constarão dda ata da asssembleia’ (grrifos
nossos)”;

jj) “portaanto, não háá dúvidas dee que a asseembleia gerral pode deliberar pelaa destinação
o dos lucross de
forma diveersa da propposta pelos órgãos de administraçção. Por estta razão, a aapresentação ou não deeste
documento
o não se torrna obrigató
ória na med
dida em quee a própria assembleiaa pode destiinar o lucro
o da
forma com
mo lhe aprouuver”;
kk) “aindaa que este não seja o entendimento da CVM, ou seja, casoo a CVM entenda pela
p
obrigatorieedade de ap
presentação da propostaa da adminiistração, jun
ntamente coom os demaais documen
ntos
obrigatório
os, estes sim
m expressam
mente estabelecidos no
o artigo 133 da Lei dass Sociedades Por Ações, o
que se adm
mite apenass para fins de discussão das suass implicaçõ
ões, consideeramos muiito relevantte o
entendimen
nto das con
nsequências quanto a nãão apresentaação de tal documento”
d
”;
ll) “nos termos
t
da rregulamentaação vigentte, toda e qualquer
q
peenalidade ap
plicável pela CVM, deve
d
levar em co
onsideração
o o prejuízo gerado pelo descumprrimento da obrigação”;
o
;
mm) “no
o presente ccaso, por nãão entender que o docu
umento PRO
OP.COND.A
AD.AGO/2
2014, é um dos
documento
os obrigatórrios previsto
os no artigo
o 21, inciso VIII, da Insstrução 480
0/09, a REC 844 deixou
u de
apresentar referido do
ocumento”;
nn) “ocorrre que, indeependentemeente da apreesentação oou não da prroposta da aadministração, a REC 844
e seus acio
onistas, ressaalte-se todo
os presentes na assemblleia geral orrdinária, não
o foram preejudicados”;;
oo) “nestee aspecto, vvale salientaar que, diveersamente ddo que ocorre com em
mpresas de capital abeerto,
com açõess negociadaas em bolsaa de valorees ou mercado de ballcão organizzado, a RE
EC 844 é uma
u
em
securitizad
dora de créd
ditos imobilliários, cujaas ações nãoo se enconttram registrradas para negociação
n
bolsa de vaalores ou mercado
m
de balcão
b
organ
nizado”:
pp) “portaanto, não háá dispersão acionária. Todos os seus acionisstas estavam
m presentes na assembleia
geral ordin
nária e vottaram favorravelmente à aprovaçãão das dem
monstraçõess financeiraas. Não houve
qualquer divergência
d
e relação à destinaçãão de lucros,, tendo tal matéria
em
m
sidoo aprovada por
p 100% (ccem
por cento) dos acionisstas represen
ntando a tottalidade do capital sociial”;
m, a aplicaação de peenalidade pelo
p
órgão
o reguladorr apenas pprejudica a sociedadee e,
qq) “assim
indiretameente, seus accionistas, seem que exissta nenhumaa contraparttida pelo su
uposto não atendimento
a
o da
norma”;

rr) “nos termos
t
da ICVM
I
452//07, a penallização devve levar em
m conta o riisco de dan
no relevantee ao
mercado ou
o aos inveestidores, o montantee e a dispeersão dos valores
v
imoobiliários de
d emissão do
participantte em circulação no meercado”;
ss) “tendo
o em vista que a REC
C 844 não possui nenhum outro acionista além
a
dos participantess da
assembleiaa geral ordin
nária em ap
preço, não n
nos parece adequado e razoável a penalizaçãão estabeleccida
no Ofício”;
o embora a REC 84
44 entenda pela não necessidad
de de apressentação daa proposta
tt) “muito
administração e entenda que su
ua ausênciaa não gera prejuízo aos
a seus accionistas, co
omo provaa
ntendimento
o diverso por
p parte ddesta CVM
M quanto a
demonstraçção de boaa fé, e resspeito a en
obrigatorieedade, inforrmamos quee foi apreseentada nestaa data a pro
oposta de addministraçãão por meio
o
Sistema Em
mpresas.nett, sendo umaa cópia junttada neste Recurso
R
(doc. 10)”;

da
de
tal
do

uu) “em viirtude do accima expostto, tendo em
m vista:
(a) O não recebimentto, quer pelaa REC 844,, quer pelo DRI,
D
de e-m
mail de alertta enviado pela
p
CVM, no prazo e form
ma estabeleecidos na IC
CVM 452/07
7;
d norma expressa requerendo
o a apreseentação daa proposta da
(b) A ineexistência de
necessário para adequaado exercício de voto;
administraação como documento
d
(c) A inexxistência de dispersão acionária
a
naa REC 844;
(d) A partticipação daa totalidadee dos acioniistas na assembleia gerral ordináriia da REC 844
realizada em
e 30/04/20
015;
(e) A ineexistência de
d prejuízo
o ao merccado pela não apreseentação daa proposta da
administraação;
(f) A apreesentação daa proposta de
d administrração nesta data à CVM
M,
Req
quer-se:
d multa ord
dinária e o cancelamen
c
nto do Oficiio, em matééria prelimin
nar,
a. A não aaplicação da
tendo em vista
v
a não observânciaa do dispostto na ICVM
M 452/07;
b. Se o enntendimento
o da CVM quanto à preliminar fo
or diverso, muito emb
bora se tratee de
matéria objetiva,
o
o recebimentto do presente Recurrso de form
ma tempestiva, com seu
julgamentto favorávell aos Requeerentes para determinarr a não apliccação da mu
ulta por tod
do o
aqui expossto e, princiipalmente, pelo
p já cump
mprimento daa obrigaçãoo.
Entendimento
3.
O docuumento PRO
OP.CON.A
AD.AGO, no
os termos do
d artigo 21, inciso VIIII, da Instru
ução
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
81/09, quand
do aplicáveiis, deve serr entregue atté 1
o disposto nos arts. 9ºº, 10 e 12 daa Instrução CVM nº48
a
da datta marcada para
p a realizzação da asssembleia geeral ordináriia.
(um) mês antes

4.
Conforrme estabeleecido no §4
4º do art.1333 da Lei 6.4
404/76, a asssembleia geral
g
que reu
unir
a totalidad
de dos acion
nistas (caso da AGO da Recorrentte – fls. 21//22) poderáá considerarr sanada a falta
f
de publicaçção dos anú
úncios ou a inobservân
ncia dos praazos referido
os no citadoo artigo, sen
ndo obrigató
ória
a publicaçãão dos docu
umentos (no
o caso da Proposta
P
da Administraação, divulggação pelo Empresas.N
Net)
nele citado
os antes da rrealização da
d assembleia, o que nãão ocorreu.
5.

Ademaais, é importtante destaccar os seguin
ntes pontos::

a) na AG
GO, realizad
da em 30.04
4.14 (fls.21/22), foram
m aprovadass: (i) as conttas da Adm
ministração e as
Demonstraações Finan
nceiras, refe
ferentes ao exercício eencerrado em 31.12.144; e (ii) a Destinação
o do
Lucro Líqu
uido;
b) como companhiaa classificaada na Cateegoria B, a Instrução
o CVM nº 481/09 nãão se aplicca à
Recorrentee, embora a mesma estteja obrigad
da, nos term
mos do artig
go 133, inciso V, da Lei
L nº 6.404
4/76
e do artigo 21, incisso VIII, daa Instrução CVM nº 4480/09, a enviar
e
os ddocumentoss pertinentees a
assuntos in
ncluídos naa ordem do
o dia em até
a um mêss antes da data marcaada para a realização
o da
assembleiaa;
c) nesse sentido, conforme disposto nos OFÍCIO--CIRCULA
AR/CVM/SE
EP/Nº02/15
5, de 26.02
2.15
(disponíveel no sitee da CV
VM), a companhia
c
deveria ter encam
minhado o documeento
PROP.CON
N.AD.AGO
O/2014, atrravés do Sistema
S
IP
PE, “Categ
goria: Asseembleia”; “Tipo:
“
AGO”;
“Espécie: Proposta d
da Administração”; Assunto:
A
“D
Destinação dos Resulttados” (parra o item III do
art. 132 daa Lei nº 6.40
04/76);
d) não háá, na Instruçção CVM nº
n 480/09, qualquer
q
disppositivo qu
ue permita, à Companhiia, entregar em
atraso a pro
oposta da ad
dministraçãão, ainda qu
ue: (i) a Recorrente não
o tenha dispeersão acionária; e/ou (iii) o
atraso ou não
n envio nãão tenha gerrado prejuízzo aos seus acionistas
e) com relação
r
à allegação da Companhiaa de que “n
no presentee caso, a noorma especcífica da CV
VM
aplicável não
n determ
mina, em neenhum mom
mento, a obrigatoried
o
ade de aprresentação do documeento
referido no
o Ofício, qu
ual seja, a prroposta da administraç
a
ão da REC 844 quantoo à destinaçãão de lucross” e
“no mesmo
o sentido é a lei societtária vigentte...” [letrass “aa” e “bb
b” do §2º reetro], cabe ressaltar qu
ue o
inciso V, do
d art. 133 citado
c
pela Recorrentee [também na
n letra “bb”] dispõe qque devem ser
s colocado
os à
disposição dos acioniistas os “deemais docum
mentos perttinentes a assuntos
a
inccluídos na ordem
o
do dia”.
d
No caso daa AGO da Recorrente,
R
a destinação
o do lucro foi
f um dos assuntos
a
inccluídos na ordem
o
do diaa.”;
f) quanto
o à alegação constantee na letra “dd” do § 22º retro, de que “não rrestam dúviidas de quee os
acionistas, representaando 100% (cem por cento) do
o capital so
ocial, têm o direito de
d dispensaar a
osto no § 4ºº do artigo 133: “a asseembleia gerral que reun
nir a
observânciia do prazo””, cabe desttacar o dispo
totalidade dos acionnistas podeerá consideerar sanadaa a falta de
d publicaçção dos anúncios
a
ou
u a
inobservân
ncia dos praazos referid
dos neste artigo,
a
mas é obrigatóória a pub
blicação dos documen
ntos
antes da realização
r
da assemb
bleia”. Assim
m sendo, teendo em viista a presença da totaalidade de seus
s
acionistas na AGO, a Companh
hia poderia ter divulgaado a propo
osta com prrazo inferio
or a 30 diass da
realização da AGO, po
orém não esstava dispen
nsada de apresentá-la;

g) com relação
r
a aafirmação da
d Compan
nhia de quee “a propossta dos adm
ministradorres poderia,, se
apresentad
da, ser aprov
vada ou não
o aprovada pelos acion
nistas”, cab
be destacar que ainda que
q a propo
osta
não fosse aprovada,
a
ella deveria ser apresentaada;
h) em an
nos anterio
ores, a Com
mpanhia ap
presentou pproposta daa administrração para a AGO com
c
informaçõees sobre a destinação
d
d lucro líqu
do
uido;
i) foi enccaminhada, à Companh
hia, a comu
unicação esp
pecífica preevista no artt. 3º da Insttrução CVM
M nº
452/07 (e-m
mail de alerrta); e
j) não see deve conffundir multaa cominatórria (prevista no art. 9ºº, inciso II da Lei nº 6.385/76),
6
c
com
penalidadee (prevista nno art. 11 daa Lei nº 6.38
85/76).
6.
Assim sendo, a meu
m 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.31); e (ii) a REC
C 844 SEC
CURITIZADORA DE
E CRÉDITO
OS IMOBIILIÁRIOS S.A., someente
ou o documeento PROP..CON.AD.A
AGO/2014 em
e 19.11.15
5 (fls.27/299).
encaminho
Isto po
osto, sou pelo indeferimentoo do recu
urso apreseentado pela REC 844
DITOS IMO
OBILIÁRIO
OS S.A, pelo que sugirro encamin
nhar o preseente
SECURITIIZADORA DE CRÉD
processo à Superintenndência Gerral, para possterior envio ao Colegiado para ddeliberação, nos termoss do
art. 13 da Instrução
I
CV
VM nº 452//07.
A
Atenciosam
mente,

Oriiginal assinaado por
KELLY LEITÃO
L
SA
ANGUINET
TTI
Analistaa
De acord
do.
À SGE
E

Oriiginal assinaado por
FERNAN
NDO SOAR
RES VIEIRA
A
Sup
perintenden
nte de Relações com Em
mpresas

