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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

RELATÓRIO Nº 62/2021-CVM/SNC/GNA

 
Assunto: Processo Administrativo sancionador
Relatório previsto no artigo 74 da Resolução CVM Nº 45/2021
MS AUDITORES INDEPENDENTES S/C (Auditor Independente - Pessoa Jurídica)
PROCESSO SEI Nº 19957.006891/2021-70

 

I – Introdução
 
Trata-se de relatório previsto no artigo 74 da Resolução CVM N° 45, de 31 de agosto de 2021, em processo administrativo sancionador relacionado a
descumprimento ao disposto no artigo 34 da Resolução CVM Nº 23, de 25/02/2021, pelo auditor independente – pessoa jurídica – MS AUDITORES
INDEPENDENTES S/C.

 

II – Resumo da acusação
 
1. O artigo 34 da Instrução CVM Nº 308, de 14/05/1999, vigente à época dos fatos e posteriormente substituída pela Resolução CVM Nº 23/2021, estabelece
que todos os auditores independentes cadastrados nesta Autarquia devem manter uma política de educação continuada para si próprio, no caso de Pessoa
Natural, e de todo o seu quadro societário e funcional, se pessoa jurídica, conforme o caso, segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade – CFC, com vistas a garantir a qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria de demonstrações
contábeis. A determinação se aplica aos Auditores Independentes – Pessoa Natural e aos sócios, que exerçam, ou não, a atividade de auditoria, responsáveis
técnicos, diretores, supervisores e gerentes de Auditores Independentes - Pessoa Jurídica.
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2. Em resumo, o Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) é a atividade que visa manter, atualizar e expandir os conhecimentos e competências
técnicas e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, como
características indispensáveis à qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento das normas que regem o exercício da profissão contábil. A
regulamentação do programa pelo CFC foi instituída pela Resolução CFC Nº 945, de 27 de setembro de 2002, posteriormente alterada pela Resolução CFC
N° 995/04 e o programa entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2003. Atualmente a norma que rege o programa é a NBC PG 12 (R3), de 07/12/2017.
 
3. Os Auditores Independentes devem comprovar o cumprimento das exigências pertinentes ao PEPC mediante o envio do relatório anual das atividades
realizadas, utilizando o sistema específico disponibilizado no site do CFC (sistema Web EPC) até o dia 31 de janeiro do ano subsequente. Esse relatório será
validado pelos respectivos CRCs, que têm até o dia 30 de abril de cada ano para comunicar sobre o atendimento ou não ao referido programa, por meio de
Certificado. Decorrido o prazo de envio ao CFC dos respectivos relatórios de atividade, de acordo com o disposto no item 26 da NBC PG 12 (R3), o
CEPC/CFC encaminha à CVM uma relação dos sócios e responsáveis técnicos de empresas de auditoria independente contendo as pontuações alcançadas
para o Programa de Educação Profissional Continuada, a qual é utilizada como base para a análise da GNA para detectar os auditores que tenham
potencialmente descumprido o Programa.
 
4. No caso de que trata este Relatório, o processo de origem foi aberto após comunicação recebida do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Ofício nº
368/2020/CFC-Direx, de 23/03/2020, informando sobre o descumprimento ao Programa de Educação Profissional Continuada por parte de diversos sócios e
responsáveis técnicos de Auditores Independentes - Pessoa Jurídica e de Auditores Independentes - Pessoa Natural.
 
5. Naquela comunicação constava o nome do sócio JOSÉ CARLOS MENEZES. Assim, em 05 de novembro de 2020 foi emitido o Ofício
N°368/2020/CVM/SNC/GNA ao Auditor Independente Pessoa Jurídica MS AUDITORES INDEPENDENTES S/C, solicitando esclarecimentos e
informações sobre o possível descumprimento ao Programa de Educação Profissional Continuada, regulamentado pela NBC PG 12 (R3), do sócio JOSÉ
CARLOS MENEZES, referente ao exercício de 2018.
 
6. Na resposta enviada a sociedade informava que o referido sócio não exercia a atividade de auditoria e que sua função na sociedade resumia-se a atividades
administrativas e burocráticas, inclusive sendo esse o motivo do sócio José Carlos não possuir “sequer” registro no CNAI. Na resposta são mencionados
também a Resolução n° 1.377/11 do CFC e o Inciso VI do artigo 6° - A da Instrução CVM N° 308/99 (vigente à época), para justificar que somente o
responsável técnico da pessoa jurídica deve ter registro no CNAI e cumprir o programa de Educação Continuada.  Seguindo essa interpretação própria da
legislação acima citada, a sociedade entendia que o sócio José Carlos Menezes não estaria obrigado a cumprir o Programa de Educação Profissional
Continuada.
 
7. Vale destacar que a sociedade de auditoria já havia sido alertada em processo anterior (SEI 19957.000970/2019-52) sobre a mesma irregularidade:
descumprimento ao Programa de Educação Profissional Continuada do sócio JOSÉ CARLOS MENEZES. No referido processo o descumprimento foi
referente ao exercício de 2017. Em 12/06/2019, foi emitida intimação pelo OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/Nº 300/19, solicitando que a sociedade prestasse
esclarecimentos sobre o não cumprimento do Programa de Educação Profissional Continuada do citado sócio no exercício de 2017. Em sua resposta a
sociedade informou que o sócio teria características de "Sócio quotista" exercendo, exclusivamente, atividades administrativas e burocráticas, sendo a
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principal razão para o não cumprimento do programa em questão. Mencionava, também, a Resolução N° 1.377/11 do CFC e o Inciso VI do artigo 6 - A da
Instrução CVM N° 308/99, vigente à época, justificando que somente o responsável técnico da pessoa jurídica, deve ter registro no CNAI e cumprir o
programa de educação Continuada. Assim, entendia que o sócio estaria isento de qualquer obrigação de cumprimento ao Programa de Educação Profissional
Continuada. Após analisar a resposta enviada pela sociedade, não tendo a mesma apresentado nenhuma justificativa legal para o descumprimento ao
Programa, a SNC emitiu o Ofício de Alerta N° 547/2019/CVM/SNC/GNA, de 07/11/2019.
 
8. Sendo assim, o descumprimento no exercício de 2018 caracteriza recorrência, uma vez que o referido sócio também não cumpriu as normas que regem o
programa no exercício anterior, o que resultou na emissão do ofício de alerta supracitado. Portanto, em clara violação ao disposto no Artigo 34 da ICVM
308/99 vigente à época dos fatos e posteriormente substituída pela Resolução CVM Nº 23/2021, regulamentado pela NBC PG 12 (R3), de 07/12/2017, como
também ao Artigo 20 das citadas ICVM 308/99 e Resolução CVM Nº 23/2021 pelo descumprimento específico ao disposto no item 4 - alínea (b)  da NBC
PG 12 (R3), norma profissional emitida pelo CFC foi apresentado termo de acusação, no qual o Auditor Independente - Pessoa Jurídica MS AUDITORES
INDEPENDENTES S/C, foi responsabilizado por descumprimento do Programa, ao não fazer cumprir a determinação legal em relação ao citado sócio.
 
III – Resumo da defesa
 
9. Em 06/10/2021 a sociedade foi intimada a apresentar sua defesa através da CITAÇÃO Nº 78/2021-CVM/SPS/GCP. A resposta foi recebida via protocolo
digital em 20/10/2021. Além da carta de defesa foi enviada também certidão de óbito atestando o falecimento do sócio JOSÉ CARLOS MENEZES, em
31/05/2021. Segue transcrição da defesa apresentada pela MS AUDITORES INDEPENDENTES S/C:
 

I. DO BREVIÁRIO FÁTICO.
 
Em junho de 2019 a ré foi intimada pela CVM para prestar esclarecimentos pelo fato do seu sócio José Carlos Menezes não ter cumprido o Programa de
Educação Continuada no exercício do ano de 2017.
 
Na ocasião, a ré prestou os devidos esclarecimentos, haja vista, que o seu sócio José Carlos Menezes não disponibilizava a cumprir o Programa de
Educação Continuada por entender que não seria obrigado a cumpri-lo por não exercer na sociedade a função de responsável técnico.
 
Em outubro de 2020, a ré mais uma vez foi intimada para prestar esclarecimentos, mas dessa vez, em relação ao não cumprimento do Programa de
Educação Continuada por seu sócio José Carlos Menezes no exercício do ano de 2018.
E novamente, a ré prestou esclarecimentos, informando a motivação do não cumprimento do Programa de Educação Continuada por seu sócio José
Carlos Menezes.
 
Se faz mister, salientar, que o não cumprimento do Programa de Educação Continuada era uma decisão pessoal do sócio José Carlos Menezes, e como a
CVM não respondeu a nenhuma das duas respostas encaminhadas pela ré, esta, não tinha como exigir que o seu referido sócio cumprisse o mencionado
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programa nem puni-lo pela falta de cumprimento.
 
Ocorre que, o sócio José Carlos Menezes faleceu em 31/05/2021, conforme atesta a Certidão de Óbito em anexo, sem que houvesse qualquer  resposta
definitiva da CVM sobre a exigência ou não do cumprimento do Programa de Educação Continuada pelo mencionado sócio.
 
Deste modo, a ré não poderá ser punida por uma falta cometida por seu sócio, que já é falecido e, que por tal razão, não poderá promover sua defesa e
contraditório.
 
Destaca-se ainda, que a ré não poderá ser responsabilizada, uma vez que, não recebeu uma orientação definitiva da CVM acerca da exigência do
cumprimento da Programa de Educação Continuada, que a obrigasse a exigir o cumprimento pelo sócio José Carlos Menezes e a puni-lo em caso de
descumprimento.
 
Sendo assim, diante do falecimento do sócio José Carlos Menezes  e da ausência de conduta irregular ou ilícita praticada da ré, se faz cogente   a
  improcedência da pretensão acusatória em questão, e o consequente arquivamento deste procedimento.
 
II. DA AUSÊNCIA DE POSICIONAMENTO DA CVM ACERCA DA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
CONTINUADA. DA AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ.
 
A acusação em questão, aduz que José Carlos Menezes, sócio da ré não cumpriu nos exercícios dos anos de 2017 e 2018, o Programa de Educação
Continuada instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade.
 
Ocorre que, as funções do sócio José Carlos Menezes na ré, se resumia a atividades administrativas e burocráticas, assim, por não exercer a atividade de
auditoria, o referido sócio entendia que não estava obrigado a cumprir o Programa de Educação Continuada.
 
Ademais, como já foi informado nas prestações de esclarecimentos encaminhadas pela ré à CVM, o seu sócio José Carlos Menezes não possuía sequer
registro no CNAI — Cadastro Nacional dos Auditores Independentes.
 
É importante frisar, que a Resolução 1.377/11 do CFC, o cumprimento do programa de educação continuada é obrigatório, tão somente, para os
contadores com registro no CNAI.
 
Ainda segundo o inciso Vl do artigo 6-A da Instrução Normativa  308 da CVM, somente o responsável técnico da pessoa jurídica, deve ter registro no
CNAI e cumprir o programa de educação continuada.
 
Destarte, como o sócio José Carlos Menezes não fazia trabalhos de auditoria, pela análise das mencionadas normas administrativas, conclui-se que o
referido sócio da ré não estava obrigado a cumprir o Programa de Educação Continuada.
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Além do mais, embora a ré tenha encaminhado as respostas, a CVM não lhe informou o seu posicionamento final acerca da exigência ou não do seu sócio
José Carlos Menezes cumprir o Programa de Educação Continuada.
 
Ademais, é imperioso salientar, ainda, que o dispositivo do artigo 20 da ICVM 308/99 dispõe que os sócios da ré devem obedecer às normas “que se refere
à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria”, ou seja, não determina o cumprimento do Programa
de Educação Continuada, razão pela qual, o mencionado dispositivo não pode ser utilizado para exigir o cumprimento do referido programa.
 
Sendo assim, a CVM não pode responsabilizar a ré pelo seu sócio José Carlos Menezes não ter cumprido o Programa de Educação Continuada nos
exercícios de 2017 e 2018, já que, diante dos esclarecimentos prestados, a ré não recebeu orientação da CVM para exigir o cumprimento do Programa de
Educação Continuada do seu mencionado sócio.
 
 
III. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DE EVENTUAL PENALIDADE A SER APLICADA.
 
Impende registrar, que no caso de infração a eventual penalidade a ser aplicada, a mesma possui natureza individual e não pode passar da  pessoa do
infrator. Se assim não for, violará o principio da individualização da pena, prevista no artigo 5º XLV da Constituiçáo Federal:
 
Art. 5 . (...)
 
XLV. nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigaçâo de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.
 
Não pode o ordenamento jurídico pátrio permitir ao real infrator se desobrigar do cumprimento da pena, e transferi-la a terceira pessoa. Assim,
promoverá punição a quem não cometeu a infração.
 
Visto isso, como quem descumpriu o Programa de Educação Continuada foi o sócio José Carlos Menezes, não pode o outro sócio e a ré  como um todo ser
punida por um ato praticado pelo mencionado sócio.
 
É imperioso repisar, que o sócio José Carlos Menezes faleceu este ano, e não poderá se defender das acusações em um procedimento com observação ao
devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Destarte, com o seu falecimento extingue automaticamente a punibilidade que eventuais infrações
cometidas pelo mesmo, haja vista, que o referido sócio da ré não poderá mais ser punido.
 
IV. DOS PEDIDOS:
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Diante do exposto, requer a ré que seja julgado improcedente a pretensão acusatória em questão, e, por conseguinte, seja determinado o arquivamento
definitivo deste procedimento.
 

IV. Análise da acusação e da defesa
 
10. Temos que, apesar de ter sido alertada em processo anterior (SEI 19957.000970/2019-52) sobre a mesma irregularidade, qual seja, descumprimento ao
Programa de Educação Profissional Continuada, exercício 2017, no Ofício de Alerta N° 547/2019/CVM/SNC/GNA, de 07/11/2019, a referida sociedade de
auditoria voltou a incorrer na irregularidade no exercício de 2018 com o mesmo sócio JOSÉ CARLOS MENEZES, em clara violação ao disposto no Artigo
34 da ICVM 308/99 vigente à época dos fatos e posteriormente substituída pela Resolução CVM Nº 23/2021, ambos em conexão com a NBC PG 12 (R3), de
07/12/2017, como também ao Artigo 20 das citadas ICVM 308/99 e Resolução CVM Nº 23/2021 pelo descumprimento específico ao disposto no item 4 -
alínea (b)  da NBC PG 12 (R3), norma profissional emitida pelo CFC.
 
11. No que tange ao item transcrito acima na carta de defesa da sociedade “DA AUSÊNCIA DE POSICIONAMENTO DA CVM ACERCA DA EXIGÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA. DA AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
DA RÉ”, a alegação não pode prosperar. Inicialmente temos que, como consta dos autos, a sociedade foi alertada por ofício para a irregularidade cometida,
com o encaminhamento do ofício para o e-mail da sociedade. Ressalte-se que é o mesmo endereço eletrônico (e-mail) em que a sociedade ao ser intimada
apresentou as respostas. Além disso, é fato que já na primeira ocorrência da irregularidade detectada no processo SEI 19957.000970/2019-52, o terceiro
parágrafo do citado Ofício de Alerta N° 547/2019/CVM/SNC/GNA alertava em seu texto:
 

“Lembramos que o atendimento ao Programa de Educação Profissional Continuada deve ser efetuado anualmente, por todos os sócios e responsáveis
técnicos cadastrados junto à CVM. Da mesma forma, o item 4 - alínea (b) da NBC PG 12, estabelece que todos os sócios, exercendo ou não atividade de
auditoria, são obrigados a atender ao programa, como definido no art. 34, caput e §1º, da ICVM 308/99. Na oportunidade, salientamos que o §2º do art. 34
da ICVM 308/99 estabelece que “O descumprimento do disposto no caput em pelo menos 2 (dois) dos 5 (cinco) últimos anos ensejará a imediata
suspensão do registro do Auditor Independente – Pessoa Física, ou do cadastro como responsável técnico de Auditor Independente – Pessoa Jurídica, até
que seja apresentado novo certificado de aprovação no Exame de Qualificação Técnica, previsto no art. 30 desta Instrução, independente da adoção de
outras medidas administrativas aplicáveis”. 
 

12. Adicionalmente, em relação à sua responsabilidade, a sociedade de auditoria afirma em sua defesa:
 

"Ademais, é imperioso salientar, ainda, que o dispositivo do artigo 20 da ICVM 308/99 dispõe que os sócios da ré devem obedecer às normas “que se
refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria”, ou seja, não determina o cumprimento do
Programa de Educação Continuada, razão pela qual, o mencionado dispositivo não pode ser utilizado para exigir o cumprimento do referido programa.
Sendo assim, a CVM não pode responsabilizar a ré pelo seu sócio José Carlos Menezes não ter cumprido o Programa de Educação Continuada nos
exercícios de 2017 e 2018, já que, diante dos esclarecimentos prestados, a ré não recebeu orientação da CVM para exigir o cumprimento do Programa
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de Educação Continuada do seu mencionado sócio." (grifo nosso

 

13. Lamentavelmente, tal argumentação, ao invés de substanciar sua defesa, acaba por prejudicá-la, uma vez que não cita o artigo que rege o referido
Programa. Da simples leitura do §1º, art. 34, da Instrução CVM Nº 308/99, posteriormente substituída pela Resolução CVM Nº 23/21, temos que:
 

Art. 34. Os auditores independentes devem manter uma política de educação continuada para si próprio, no caso de Pessoa Natural, e de todo o seu
quadro societário e funcional, se pessoa jurídica, conforme o caso, segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, com
vistas a garantir a qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis.
§ 1º O disposto no caput se aplica aos Auditores Independentes - Pessoa Natural e aos sócios, que exerçam, ou não, a atividade de auditoria, responsáveis
técnicos, diretores, supervisores e gerentes de Auditores Independentes - Pessoa Jurídica.
§ 2º O descumprimento do disposto no caput em pelo menos 2 (dois) dos 5 (cinco) últimos anos enseja a imediata suspensão do registro do Auditor
Independente - Pessoa Natural, ou do cadastro como responsável técnico de Auditor Independente - Pessoa Jurídica, até que seja apresentado novo
certificado de aprovação no Exame de Qualificação Técnica, previsto no art. 30 desta Resolução, independentemente da adoção de outras medidas
administrativas aplicáveis.

 

14. Assim, com clareza solar, o citado artigo 34 define que é responsabilidade da sociedade de auditoria que todos os seus “sócios, que exerçam, ou não, a
atividade de auditoria, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e gerentes” cumpram o Programa de Educação Profissional Continuada. Ou seja,
caberia à sociedade de auditoria envidar os esforços necessários para que todos os sócios, que exerçam, ou não, a atividade de auditoria, responsáveis
técnicos, diretores, supervisores e gerentes cumprissem o requerimento da norma, o que, no caso concreto, efetivamente não ocorreu.
 
15. Por último, mas não menos importante, é nosso entender que o recente falecimento do sócio José Carlos Menezes, ocorrido em 31/05/2021, sócio este que
não atendeu ao Programa e que motivou a instauração do presente termo, não afasta a responsabilização da sociedade pela irregularidade cometida à época
dos fatos, ocorridos nos anos de 2017 e de 2018.
 
16. Pelas razões expostas nos itens acima, deste Relatório, considero que a imputação formulada deve ser mantida.

  

V. Conclusão
 
17. Entendendo ter sido cumprido o artigo 74 da Resolução CVM Nº 45/2021, envio este relatório à CCP, nos termos do §1º deste mesmo artigo.
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, Superintendente, em 30/11/2021, às 18:25, com fundamento no art. 6º do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 1398981 e o código
CRC 3818B235.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 1398981 and the "Código CRC"
3818B235.
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