
 
  
 
Nº Proc
Data: 0
  
 
 
Senhor G
 
1. 
contida n
cominató
Conform
art. 5º da
 
2. 
tendo em
Independ
conformi
cancelam
 
3. C
nº 452/07
bem com
mensagem
registrad
conformi
referida c
até 31/0
independ
 
4. C
308/09, n
esclarece
foi esclar
apresenta
 
5. N
emitiu o 
dos audit
o item 2 

 

cesso: RJ-
05/06/2015

 

Gerente, 

Trata-se de
no Ofício/C
ória no va

midade/2014
a Instrução C

Em sua de
m vista que 
dente envia
idade com 

mento”. 

Convém dest
7, foi alerta
mo sobre a
m eletrônic
o nos dado
idade com 
comunicaçã

05/2014”, b
dente deve s

Cabe esclare
não se conf
emos ainda 
recido sobre
ados. 

Neste sentido
Ofício-Circ
tores indepe
do referido 

  

-2015-575
5. 

  

e recurso int
CVM/SNC/
lor de R$ 

4 (declaraçã
CVM nº 510

fesa, o reco
a informaç
do até 30 

a Instruçã

tacar que o 
ado por esta
a incidência
ca (fl. 02) 
os cadastrai
o disposto 

ão faz menç
bem como 
seguir para a

ecer que a 
funde com a
que em div
e a identific

o, é import
cular/CVM/
endentes no
ofício instr

FOLH

56 

 

terposto por
/MC/73/15, 

6.000,00 
ão não entre
0/2011. 

orrente aleg
ção exigida 
de abril de
ão CVM 3

recorrente, 
a autarquia 
a da multa 

para o en
is de LUIZ
no inciso I

ção expressa
elucida os

adimplir a o

Informaçã
a declaração

versos comu
cação, natur

tante chama
/SNC/GNA

o âmbito do 
rui com clar

HA PARA 

Despach

r LUIZ CAR
datado de
pelo atras

egue até 11

ga que “vem
ter vício, e

e cada ano 
308 em ar

em obediên
sobre o des
respectiva

dereço “co
Z CARLOS 

 do artigo 
a a “Declar
s passos q
obrigação ac

ão Anual re
o de Confo

unicados exp
reza e a obr

ar a atenção
A/Nº01 divul

mercado de
reza solar, o

DESPACH

hos 

RLOS DE F
 20/03/201
o do envi

1/12/2014), 

m em temp
em que o R

já contem
rt. 17, inc

ncia ao posi
scumprimen
a. De fato, 
onsultec.ac@

DE FREIT
11 da mesm
ração Anual
que, desde 
cessória em

equerida no
ormidade pr
pedidos pel
rigatoriedad

o para o fat
lgando escl
e valores mo
o que justific

HOS 

FREITAS V
5, referente
o do docu
conforme p

po hábil co
Relatório Inf
mpla a infor
ciso I, item

itivado no a
nto da refer

em 02/06/
@uol.com.b
TAS VÉRA
ma instruçã
l de Confor

o acesso 
m comento.

o Anexo V
revista na IC
la Gerência 
de de ambos

to de que, e
arecimento
obiliários b
ca a longa t

VÉRAS con
e à aplicaç
umento De
previsto no

ntestar a re
forme Anua
rmação em 
m “a” e re

art. 3º da Ins
rida obrigaç
/2014, foi 
r” (endereç

AS nesta au
o. Como pe

rmidade de 
ao sistem

I da Instruç
CVM 510/1
de Norma d

s os formulá

em 08/02/2
s relacionad
rasileiros. S

transcrição q

Volume 

ntra a decisã
ção de mul
eclaração e
o inciso II d

eferida mul
al de Audito

epígrafe, d
equer o se

strução CVM
ção acessóri
encaminhad
ço eletrônic
utarquia), e
ercebemos, 
2014, devid
a, o audito

ção CVM n
11, e també
de Auditori
ários a sere

2013, a CVM
dos à atuaçã
Sobre o tem
que segue:

 

1

ão 
lta 
m 
do 

lta 
or 
de 
eu 

M 
ia, 
da 
co 
m 
a 

da 
or 

nº 
m 
ia, 
m 

M 
ão 

ma, 



 

 
6. D
Superinte
VÉRAS,
 
 

Do exposto
endente de 
 em razão d

De aco

2

r
a
p
n
n
a
a
v
i
C
C
C
m
D

o, conclui-
Normas Co

do que se en

MA

ordo, ao SGE

JO
Superi

2. Atualizaç
Indepe

requeridas p
auditores ind
prazo de até 
necessário q
na página d
atualização 
ao Auditor I
válidos, com
instituída pe
Conformida
CADASTRA
CONFORM
mesmo nos 
Declaração E

se pela a
ontábeis e 

ncaminha o 

Ori
LUIZ 

Ao S

Ori
ADSON DE

Gerente 

E com vista

Ori
OSÉ CARL
intende de N

ção Cadastra
endentement

pela Instrução
dependentes 
07 (sete) di

que os audito
da CVM, p
requerida, a

Independente
m a emissão
ela Instruçã
de deve ser 

AL”, em s
MIDADE”, n

casos em qu
Eletrônica d

adequação 
de Auditor
presente rec

iginal assina
ALBERTO
Analista G

 
 

De acord
NC para ap

 
 

iginal assina
 GUSMÃO
de Normas 

 
 

as ao Colegi
 
 

iginal assina
LOS BEZER
Normas Con

al (Instrução
te da apres
o CVM n.º 
 mantenham
as do fato qu
ores indepen
procedendo 
anualmente 
te confirmar 
o da Decla

ão CVM n.º 
emitida pel

seguida “DE
na página d
ue não exis

de Conformi

da multa 
ria, ao audit
curso à con

ado por 
O GARCIA
GNA 

do, 
preciação, 

ado por 
O VASCON

de Auditori

iado, para a

ado por 
RRA DA SI
ntábeis e de

o CVM n.º 5
entação das
308/99, é ne

m o cadastro
ue deu causa

ndentes acess
à competen
(entre os di
que seus da

aração Eletr
510/11. A D

lo acesso à 
ECLARAÇÃ
da CVM. É
tam alteraçõ

idade deverá

cominatór
tor LUIZ C

nsideração su

CELOS 
ia 

apreciação d

ILVA 
e Auditoria

510/11) 
s informaçõ
ecessário, tam
o atualizado,
a à alteração
sem seus da
nte atualizaç
ias 1º e 31 d
ados cadastra
rônica de C
Declaração 
opção “AT

ÃO ELETR
É important
ões a serem
 ser emitida.

ria aplicad
CARLOS D
uperior. 

do Recurso. 

ões periódic
mbém, que o
, observado 

o. Para tanto,
ados cadastra
ção. Além d
de maio), cab
ais continua

Conformidad
Eletrônica d

TUALIZAÇÃ
RÔNICA D
te frisar qu
 realizadas, 
.  

da pelo S
DE FREITA

 

as 
os 
o 

, é 
ais 
da 
be 

am 
de, 
de 

ÃO 
DE 
ue, 

a 

Sr. 
AS 


