
 
  
 
Nº Proce
Data: 01
  
  
 
Ao Gerente
 
1. Ten
AUDITOR
em face da
do OFÍCIO
aplicou mu
11/12/2014
Nº 510, de
2007), faz-
 
2. Em
documento
alteração c
ao seu recu
conformida
cominatóri
efetuada p
01/01/2014
Conformid
SIMPLES 
 
3. Con
452/07, fo
como sobr
eletrônica 
época nos
SOCIEDA
mesma ins
Anual de C
acesso ao s
 

 

esso: RJ-2
/06/2015. 

 

e de Norma

ndo em vis
RES E CON
a decisão do
O/CVM/SN
ulta comina
4) da Decla
e 05 de dez
-se as seguin

m sua defes
os através d
contratual, I
urso, nenhu
ade dos fo
ia em quest
pelo sistem
4 a 01/06/
dade da M
no dia 27/0

nvém destac
i alertado p
re a incidên
(fl. 30) para
s dados ca

ADE SIMPL
strução. Co
Conformida
sistema, o a

  

2015-5465

  

as de Audito

sta as razõe
NSULTORE
o Sr. Superi

NC/GNA/MC
atória no va
aração Anua
zembro de 
ntes conside

sa, o recorr
do site da C
nformações

um deles co
ormulários c
tão. Adicio

ma eletrônic
/2015, o ú

MICHELON
05/2015 sob

car que o re
por esta aut
ncia da mu
a o endereç
adastrais d

LES nesta au
omo perceb
ade de 2014
auditor indep

FOLHA

5 

 

oria, 

es do Recu
ES SOCIED
ntendente d
C/83/15, de

alor de R$ 1
al de Confo
2011 c/c ar
erações: 

rente alega 
CVM. No e
s Periódicas
omprova ou
cadastrais r

onalmente, 
co CVM W
único prot

N & PUER
b o número S

ecorrente, e
tarquia sobr
ulta respecti
o “sergio@

da MICHEL
utarquia), e

bemos, a re
4, devida at
pendente de

A PARA D

Despacho

urso Volunt
DADE SIM
de Normas C
e 20 de ma
12.000,00 e
ormidade de
rts. 12 e 14

“dificuldad
entanto, ape
s Anuais, D
u indica difi
referente ao
em “Consu

Web, atravé
tocolo exis
RARI AUD
SCW50823

m obediênc
re o descum
iva. De fato

@fioravantip
LON & P
m conformi

eferida com
té 31/05/20
eve seguir p

DESPACHO

os 

ário interpo
MPLES (Au
Contábeis e
arço de 201
m razão da

e 2014 (art. 
4 da Instruç

es” e “impo
esar de enca
eclaração d
iculdades em
o ano de 2
ulta Especia
és de busca
stente refer
DITORES 
3589 (fls. 32

cia ao positi
mprimento d
o, em 02/0

puerari.com.
PUERARI 
idade com o

municação f
014”, bem c
para adimpli

OS 

osto por M
uditor Indep
e de Auditor
15 (fl. 31 d
a não entreg

1º, II, e art
ção CVM N

ossibilidade
aminhar div
de Conformi
m relação a
2014, objet
al de Decla
a de protoc
re-se ao e
E CONSU

2 e 33). 

ivado no art
da referida 
6/2014, foi
.br” (endere
AUDITOR
o disposto n
faz menção
como elucid
ir a obrigaç

MICHELON
pendente Pe
ria (SNC) q
do processo
ga/envio (nã
t. 5º, I, da In
Nº 452, de 

e técnica” p
versos docu
idade de 20
ao envio da
to da aplica
aração de C
colos para 
envio da D
ULTORES 

t. 3º da Inst
obrigação 

i encaminha
eço eletrôni

RES E CO
no inciso I d
o expressa 
da os passo
ão acessória

Volum

N & PUERA
essoa Juríd

que, nos term
o em epígra
ão entregue 
nstrução CV
30 de abril

para o envio
umentos (co
015 etc) ane
a declaração
ação da mu
Conformida

o período 
Declaração 
SOCIEDA

trução CVM
acessória, b
ada mensag
co registrad

ONSULTOR
do artigo 11
a “Declara
s que, desd
a em comen

 

me 1

ARI 
ica) 
mos 
afe), 

até 
VM 
l de 

o de 
omo 
exos 
o de 
ulta 

ade” 
de 
de 

ADE 

M nº 
bem 
gem 
do à 
RES 
1 da 
ação 
de o 
nto. 



4. Con
efetuada at
até 11/12/2
5º da Instru
  
5. Em
II do art. 9
deve ser c
mencionad
uma penal
previament
 
6. Por
justifiquem
multa com
referente a
Portanto, n
 
 
 

nvém relem
té o dia 31/
2014, afigur
ução CVM 

m remate, é i
9º da Lei nº 
confundida 
da. Assim, s
lidade, mas
te obrigado

r tudo o que
m a necessid
minatória diá
ao ano de 2
não necessit

De aco

mbrar ainda
/05/2014. U
ra-se pertine
nº 510/201

importante t
6385/76, a
com a apl

salvo melho
s sim um 
 pela dispos

e foi expost
dade de mo
ária pelo n
2014, foi e
tando de ref

CYN

MA

ordo, ao SGE

JO
Superi

a que a dec
Uma vez que

ente a aplic
1. 

também esc
a multa com
licação das

or juízo, a m
meio de co
sição do art

to e como o
odificação d
ão envio d
efetuada em
forma. Assim

Ori
NTHIA BAR

Analista 

Ao S

Ori
ADSON DE

Gerente 

E com vista

Ori
OSÉ CARL
intende de N

claração anu
e o recorren
ação da mu

clarecer que
minatória pe
s penalidad

multa comin
oagir o fis
t. 1º da Instr

o recurso n
da decisão r
a declaraçã

m observânc
m, encamin

iginal assina
RIÃO DA F
de Normas 

 
 

De acord
NC para ap

 
 

iginal assina
 GUSMÃO
de Normas 

 
 

as ao Colegi
 
 

iginal assina
LOS BEZER
Normas Con

ual de con
nte não hou
ulta cominat

e, em razão 
elo não aten
des prevista
natória diária
scalizado a 
rução CVM

não apontou
recorrida, é
ão de confo
cia às norm

nho o recurs

ado por 
FONSECA 
de Auditor

do, 
preciação, 

ado por 
O VASCON

de Auditori

iado, para a

ado por 
RRA DA SI
ntábeis e de

formidade 
uvera efetua
tória diária p

do positiva
ndimento de
as no caput
a que foi im
prestar as 

M nº 510/201

u novos elem
é possível a
ormidade do
mas vigente
so para melh

BRAGA 
ria 

CELOS 
ia 

apreciação d

ILVA 
e Auditoria

de 2014 de
do a referid
prevista no 

do na parte 
e informaçõ
t do art. 1

mposta ao re
informaçõ

11. 

mentos ou 
admitir que 
os formulár
es para tal 
hor consider

do Recurso. 

everia ter s
da confirma
inciso I do 

final do inc
es à CVM 
1 da lei an
ecorrente nã
ões a que e

evidências 
a aplicação
rios cadastr
procedimen

ração super

 
sido 
ação 

art. 

ciso 
não 
ntes 
ão é 
está 

que 
o da 
rais, 
nto. 
rior. 


