
BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Nº 7/2018 

Acusados: VIC DTVM S.A. 

Victor Adler 

Carlos Eduardo Ferreira Correa 

1. INTRODUÇÃO 

1. O Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados ("BSM"), 

no exercício da competência que lhe é conferida pela Instrução da Comissão de 

Valores Mobiliários ("CVM") nº 461, de 23 de outubro de 2007 ("ICVM 

461/2007"), determina a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, de 

rito ordinário, em face de: 

1. VIC DTVM S.A., inscrita no  com sede 

na  

 ("VIC" ou "Corretora"); 

li. Victor Adler, inscrito no ,  

à   ,    

, Diretor de Relaç'ões com o Mercado, responsável pelo 

cumprimento das normas estabelecidas na Instrução CVM nº 

505/2011 ("ICVM 505/2011 ") (nos termos do artigo 4°, inciso 1) e 

responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na 

Instrução CVM nº 301/1999 ("ICVM 301/1999") ("Victor") e 

Ili. Carlos Eduardo Ferreira Correa, inscrito no  sob o 

,  à , 

, , Diretor de 

Controles Internos (nos termos do artigo 4°, inciso li da ICVM 

505/2011) ("Carlos"), 
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em razão dos fatos e elementos de autoria e materialidade de infrações apurados 

pela Superintendência de Auditoria de Negócios da BSM, descritos no Relatório 

de Auditoria Operacional nº 127/2017 ("Relatório de Auditoria 2017") (Doe. 1) e 

no Relatório de Auditoria Operacional nº 34/2018 ("Relatório de Auditoria 2018" 

e, em conjunto com o Relatório de Auditoria 2017, "Relatórios de Auditoria") 

(Doe. 2), que são parte integrante do presente Termo de Acusação. 

li. Dos FATOS 

2. Conforme plano anual de trabalho previamente aprovado, a BSM realiza 

auditoria operacional nos participantes1 que atuam nos mercados administrados 

pela 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"). 

3. A auditoria operacional verifica o cumprimento das regras de regulação 

e de autorregulação, fiscalizando os participantes e apontando as irregularidades 

encontradas no cumprimento das normas legais e regulamentares expedidas 

pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), pelo Conselho Monetário 

Nacional ("CMN"), pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") e pela 83, em 

especial o Roteiro Básico do Programa de Qualificação Operacional ("Roteiro 

Básico"), nos termos do artigo 43, incisos li e 1112, da ICVM 461/2007. 

4. Tendo por base esses parâmetros de atuação, foi realizado trabalho de 

auditoria operacional na Corretora, referente aos anos de 2017 (no período de 

23.1.2017 a 17.2.2017) e 2018 (no período de 29.1.2018 a 23.3.2018). Em 

3.5.2017, a BSM emitiu o Relatório de Auditoria 2017 e, em 9.4.2018, emitiu o 

Relatório de Auditoria 2018, no qual foi destacada a recorrência de não

conformidades e a ineficácia dos processos e controles internos utilizados pela 

1 Anexo 1 ao Ofício Circular 053/2012-DP da BM&FBOVESPA: "Participante - instituição 
detentora de autorização de acesso aos mercados administrados pela BM&FBOVESPA para 
realizar operações nesses mercados por contra própria ou por conta e ordem de clientes". 
2 "Art. 43. Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, sem prejuízo de outras atribuições que 
lhe sejam conferidas: ( ... ) li - fiscalizar, direta e amplamente, as pessoas autorizadas a operar; 
Ili - apontar deficiências no cumprimento das normas legais e regulamentares verificadas no 
funcionamento dos mercados administrados pela entidade, ainda que imputáveis à própria 
entidade administradora, bem como nas atividades das pessoas autorizadas a operar, 
acompanhando os programas e medidas adotadas para saná-las;" 

SJUR/DJF 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
01013-001 - São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 

Página 2 de 56 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo nº 7/2018 - VIC DTVM S.A., Victor Adler e Carlos Eduardo Ferreira 
Correa - Termo de Acusação 

Corretora para a regularização dos pontos identificados no Relatório de Auditoria 

2017. 

5. Os Relatórios de Auditoria são relatórios de exceção, de forma que 

relatam as falhas ou as irregularidades verificadas pelas Superintendências de 

Auditoria da BSM durante a realização de seus trabalhos. 

6. A VIC foi informada, por intermédio do Oficio nº 0807/2017-DAR-BSM 

(Doe. 3), sobre os pontos identificados no Relatório de Auditoria 2017 e, em 

3.7.2017, apresentou sua manifestação ("Resposta ao Relatório de Auditoria 

2017") quanto aos referidos apontamentos (Doe. 4) . Informações 

complementares, solicitadas pelo Ofício nº 2062/2017-DAR-BSM (Doe. 5), foram 

apresentadas em 6.10.2017 (Doe. 6). 

7. A VIC foi informada, por intermédio do Oficio nº 1842/2018-DAR-BSM 

(Doe. 7), sobre os pontos identificados no Relatório de Auditoria 2018 e, em 

11.5.2018, apresentou manifestação ("Resposta ao Relatório de Auditoria 2018" 

e, em conjunto com a Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, "Respostas") 

quanto aos referidos apontamentos (Doe. 8) , que serão comentados a seguir. 

8. Considerando a recorrência dos apontamentos identificados nos 

Relatórios de Auditoria e a ausência de ações e de implementação de controles 

internos da Corretora para a correção dessas inconformidades, restaram 

caracterizadas as seguintes irregularidades: 

SJUR/DJF 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
01013-001 - São Paulo, SP 
Tel.: (11 ) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 

Página 3 de 56 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo nº 7/2018-VIC DTVM S.A. , Victor Adler e Carlos Eduardo Ferreira 
Correa - Termo de Acusação 

11.1. ORDENS 

li. 1. 1 Intermediação de operações no segmento Derivativos Financeiros e 

de Commodities e Ouro, para o qual o participante não possui autorização 

de acesso na 83 

Relatório de Auditoria 2017 

9. Nos termos do Ofício Circular da 8M&F80VESPA nº 045/2014-DP3 

("Ofício Circular 045/2014-DP"), vigente à época dos fatos4 , a instituição que 

realizar intermediação de operações por meio do Participante de Negociação 

Pleno (PNP)5, no segmento 8M&F, deve obter autorização da 83 como 

Participante de Negociação (PN)6 na categoria Derivativos Financeiros e de 

Commodities e Ouro. Essa autorização contempla procedimentos técnicos e 

operacionais, além da verificação e a certificação pela 83 das condições 

necessárias à regular atuação do PN nos sistemas administrados pela 83. 

1 O. De acordo com os Relatórios de Auditoria, a VIC não possui autorização 

da 83 para atuar como PN na categoria Derivativos Financeiros e de 

Commodities e Ouro, mas realiza a intermediação de operações com derivativos 

para seus clientes, no segmento 8M&F, por meio da  

( "), atuando da seguinte forma: 

(a) A Corretora solicita a execução de suas operações ao PNP, cujas ofertas 

e negócios são registrados na 83 sob o código da VIC, como cliente final 

do PNP; 

3 2. Categorias. A instituição requerente de autorização de acesso para intermediação de 
operações por meio de um ou mais Participante de Negociação Pleno (PNP) - para atuar como 
Participante de Negociação (PN) - deverá solicitar à BM&FBOVESPA a sua admissão na(s) 
categoria(s) abaixo: ·Renda Variável e Renda Fixa Privada (Segmento BOVESPA); e ou 
-Derivativos Financeiros e de Commodities e Ouro (Segmento BM&F). 
4 O Ofício Circular 045/2014-DP foi revogado pelo Ofício Circular nº 047/2017-DP, de 18 de 
agosto de 2017. Atualmente, as normas sobre autorização de acesso constam no item 2 do 
Manual de Acesso da 83, de agosto de 2017. 
5 Participante de Negociação Pleno (PNP) é o intermediário que possui o direito de acesso aos 
ambientes e sistemas da de negociação da 83. 
6 Participante de Negociação (PN) é o intermediário que atua por conta e ordem de um PNP. 
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(b) Os negócios são faturados pelo PNP por meio de nota de corretagem em 

nome da VIC como cliente final; 

(c) Ao receber a nota de corretagem do PNP, a Corretora confecciona nota 

de corretagem para cada um dos clientes (todos pessoas vinculadas), 

com indicação de operações; 

(d) A Corretora registra, manualmente, na conta-corrente gráfica dos clientes, 

os valores das operações e/ou dos ajustes financeiros diários indicados 

nas notas de corretagem; 

(e) A liquidação financeira dessas operações e/ou dos ajustes é feita 

mediante transferências internas de recursos, envolvendo as contas

correntes gráficas dos clientes, o que é vedado pelo item 11.57 do Ofício 

Circular da BM&FBOVESPA nº 53/2012-DP ("Ofício Circular 53/2012-

DP") e pelo item 658 do Roteiro Básico. Exemplos dessas transferências 

podem ser verificadas na seção 11.2.1 a seguir. 

(f) Desse modo, embora as operações/posições no segmento BM&F estejam 

registradas na 83 em nome da VIC como comitente final, tais operações 

são registradas em nome de outros clientes nos controles da Corretora. 

11. Segundo o Relatório de Auditoria 2017, foram realizados 476 negócios 

em nome da Corretora, no segmento BM&F, no período de 1°.9.2016 a 

30.11.2016. Os valores foram distribuídos a 5 clientes, todos vinculados à VIC9 , 

e envolveram contratos de lbovespa, S&P 500, rolagem de dólar comercial e 

rolagem de lbovespa. O volume financeiro das operações realizadas no período 

analisado no Relatório de Auditoria 2017 (23.1.2017 a 17 .2.2017) foi de 

R$ 79.422.443,27. 

7 Item 11 .5. Não será permitida a transferência de recursos entre contas de Clientes. 
8 Item 65. É vedada a transferência de valores entre contas correntes gráficas de Clientes não 
relacionada ao objeto social do Participante. 
9 Conforme consta no Relatório de Auditoria 2017: "Victor Adler (sócio e diretor), VIC DTVM S.A. , 

    ( ),    . . 
 . ),  (  

)". 
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12. Em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora afirmou 

que solicitou admissão para atuação no segmento 8M&F em 16.2.2017. 

Contudo, conforme demonstrado a seguir, até o momento da emissão do 

Relatório de Auditoria 2018, não foi verificada autorização de acesso na 83 para 

intermediação de operações no segmento Derivativos Financeiros e de 

Commodities e Ouro pela Corretora. 

Relatório de Auditoria 2018 

13. A Corretora permanece realizando intermediação de operações de 

comitentes por meio da Planner no segmento 8M&F, já que ainda não possui 

autorização da 83 para atuar como PN na categoria de Derivativos Financeiros 

e de Commodities e Ouro. 

14. Com base no extrato da conta-corrente gráfica dos clientes, os mesmos 

5 clientes apontados no Relatório de Auditoria 2017 foram novamente 

identificados no Relatório de Auditoria 2018 como beneficiários de operações 

realizadas pela Corretora no PNP como comitente final. O volume financeiro das 

operações realizadas no período analisado no Relatório de Auditoria 2018 

(29.1.2018 a 23.3.2018) foi de R$ 81.367.544,37. 

15. Em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 2018, a Corretora informou 

que não recebeu retorno por parte da central de cadastro do participante da 83 

quanto à solicitação de admissão na categoria Derivativos Financeiros e de 

Commodities, formulada em 16.2.2017. 

16. A resposta apresentada não afasta a irregularidade. A ausência de 

autorização da 83 para a VIC atuar como PN na categoria de Derivativos 

Financeiros e de Commodities e Ouro configura infração ao que dispõe o Ofício 

Circular da 8M&FBOVESPA nº 045/2014-DP10, vigente à época dos fatos, o que 

10 2. Categorias. A instituição requerente de autorização de acesso para intermediação de 
operações por meio de um ou mais Participante de Negociação Pleno (PNP) - para atuar como 
Participante de Negociação (PN) - deverá solicitar à BM&FBOVESPA a sua admissão na(s) 
categoria(s) abaixo: Renda Variável e Renda Fixa Privada (Segmento BOVESPA); e ou 
Derivativos Financeiros e de Commodities e Ouro (Segmento BM&F). 
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já havia sido evidenciado no Relatório de Auditoria 2017, tratando-se de infração 

recorrente. 

11.1.2 Realização de operações fraudulentas nos mercados de valores 

mobiliários 

17. Como analisado na seção acima, a VIC não pode intermediar operações 

para seus clientes nos mercados de Derivativos Financeiros e de Commodities 

e Ouro da 83, em razão de não possuir autorização para tanto. Além disso, ao 

executar negócios nesses mercados por meio de sua carteira própria cadastrada 

em outro participante ( ) e, posteriormente, transferir os resultados dessas 

operações para seus clientes, a Corretora está irregularmente realizando a 

intermediação dessas operações. 

18. Essas operações realizadas pela VIC são consideradas fraudulentas, 

conforme dispõe a Instrução CVM nº 8/1979, de 8 de outubro de 1979 ("ICVM 

8/1979"), inciso 1, considerando o conceito disposto no inciso li , alínea "c", da 

mesma norma11 , uma vez que a Corretora se utiliza de artifício para poder 

intermediar negócios no mercado de Derivativos, qual seja, realizar operações 

em nome de clientes em sua carteira própria, como se, para a , 83, CVM 

e 8SM, fosse cliente final, induzindo esses terceiros em erro e impedindo o 

monitoramento necessário para esse tipo de operação, prejudicando a 

integridade do mercado de valores mobiliários12. 

19. Desta forma, tanto a VIC quanto esses beneficiários finais, que são seus 

clientes, recebem uma vantagem ilícita, já que a Corretora ganha corretagem 

11 1 - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e 
aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de 
demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de 
operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas. li - Para os efeitos desta Instrução 
conceitua-se como: [ ... ] c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em 
que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade 
de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o 
intermediário ou para terceiros. 
12 Os elementos necessários à classificação de operações fraudulentas foram explicitados pela 
Diretora Relatora Ana Dolores Moura Carneiro Novaes no julgamento do PAS CVM nº 24/201012, 

julgado em 27.5.2014. 
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sob essas operações em que realiza essa intermediação irregular, fideliza 

comercialmente seus clientes e os beneficiários finais recebem indevidamente o 

resultado dessas operações sem passarem por qualquer fiscalização, seja da 

CVM, 83, BSM ou da , na qualidade de gatekeeperdo mercado13. Assim, 

tanto a corretagem quanto o resultado dessas operações são ilícitos, pois foram 

obtidos por meio fraudulento, conforme detalhado na presente seção e na seção 

anterior. 

20. A regulamentação de mercados de capitais no Brasil é fundamentada no 

princípio de que todos os valores mobiliários em circulação devem ser 

registrados em contas de depósito individualizadas, mantidas pelas instituições 

intermediárias junto à central depositária da 83 e em nome do beneficiário final. 

21. A estrutura de contas individualizadas permite à central depositária da 

83, ao BACEN e à CVM a identificação dos direitos de propriedade sobre 

qualquer ativo e garante a segregação dos ativos mantidos nas contas dos 

investidores em relação ao patrimônio da 83 e em relação às posições próprias 

dos participantes, facilitando a prevenção e a detecção de práticas ilícitas no 

mercado de valores mobiliários14. Do mesmo modo, a identificação do 

beneficiário final é uma proteção ao investidor, principalmente sob o ponto de 

vista da propriedade dos ativos. 

22. Nesse sentido, a identificação do comitente final vai ao encontro das 

normas que tratam tanto do dever de zelo pela integridade e regular 

13 Com relação à intenção de obtenção da vantagem ilícita, a Conselheira-Relatora Aline de 
Menezes Santos, em voto proferido no julgamento do PAD nº 23/2015, ressalta que "as infrações 
previstas na Instrução 8, inclusive a de operações fraudulentas, são caracterizadas como ilícitos 
de mera conduta ou de perigo abstrato, ou seja, a materialização do resultado almejado pelo 
infrator não é elemento típico da infração em si, bastando, para sua verificação, a ocorrência 
concomitante dos elementos tipificadores de cada infração: ardil, indução ou manutenção de 
terceiro em erro, e intenção de obter vantagem ilícita para si ou para terceiros, já lembrados, 
devidamente identificados neste processo administrativo, e acima esmiuçados". 
14 Sobre a identificação de cliente final, a IOSCO afirma que "client identification and verification 
facilitates the prevention, detection and prosecution of the illegal use of the securities sector. 
Effective client identification and verification procedures are necessary to protect investors and to 
maintain the integrity of the markets" (Principies On Client ldentification and Beneficial Ownership 
for the Securities lndustry, de maio de 2004). 
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funcionamento do mercado de capitais, nos termos do artigo 32, inciso 115, da 

ICVM 505/2011, quanto do dever do intermediário de exercer suas atividades 

com boa-fé, diligência e lealdade em relação a seus clientes, nos termos do 

artigo 3016 da ICVM 505/2011. 

23. Considerando que a identificação de comitente final orienta a dinâmica 

operacional no mercado de valores mobiliários no Brasil, a CVM estabelece 

expressamente, no artigo 2217 da ICVM 505/2011 , o dever do intermediário 

identificar o comitente final em todas as ordens que transmita ou repasse, em 

todas as ofertas que coloque e em todas as operações que execute ou registre. 

24. O dever do intermediário identificar o comitente final também é previsto 

no artigo 3°-A, inciso 118 , da ICVM 301/1999 e no item 31 19 do Roteiro Básico. 

25. Além dessas regras, a CVM busca, a partir de tipos abertos previstos na 

ICVM 8/1979, garantir que as operações no mercado de valores mobiliários 

ocorram com confiabilidade e transparência para resguardar a integridade do 

mercado20. 

26. No presente caso, no momento em que a VIC, na qualidade de cliente 

final, se utiliza de sua conta própria para realizar operações que serão 

posteriormente repassadas a clientes em seus controles internos, resta 

15 Art. 32. O intermediário deve: 1 - zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, 
inclusive quanto à seleção de clientes e à exigência de garantias; 
16 Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade em 
relação a seus clientes. 
17 Art. 22. O intermediário deve identificar o comitente final em todas as: 1 - ordens que transmita 
ou repasse; li - ofertas que coloque; e Ili - operações que execute ou registre. 
18 Art. 3°-A. As pessoas mencionadas no art. 2° deverão: 1 - adotar continuamente regras, 
procedimentos e controles internos, de acordo com procedimentos prévia e expressamente 
estabelecidos, visando confirmar as informações cadastrais de seus clientes, mantê-las 
atualizadas, e monitorar as operações por eles realizadas, de forma a evitar o uso da conta por 
terceiros e identificar os beneficiários finais das operações; 
19 Item 31. O Participante deve identificar o Comitente final de acordo com as regras e os prazos 
estabelecidos pela regulamentação vigente. 
2º A esse respeito, o Diretor da CVM Pablo Renteria, no julgamento do Processo Administrativo 
Sancionador nº RJ2014/12921, datado de 22.11 .2016, afirmou que a ICVM 8 foi criada "de forma 
propositadamente genérica, [com] situações que configuram operações ou práticas 
incompatíveis com a regularidade que se pretende assegurar ao mercado de valores mobiliários". 
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configurada infração ao inciso 1 da ICVM 8/1979, considerando o conceito 

disposto no inciso li, alínea "c", da mesma norma, tendo em vista seu 

comportamento ardiloso, destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a 

finalidade de obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para si e seus 

clientes. 

27. Diante desse contexto, a VIC, ao distorcer a figura do comitente final nas 

operações realizadas por intermédio da , compromete o 

acompanhamento de operações cursadas no mercado de valores mobiliários e 

a detecção de eventuais sinais de alerta. Com isso, a Corretora permite a 

eventual realização de irregularidades em operações realizadas nos mercados 

administrados pela 83, inclusive infrações relacionadas à lavagem de dinheiro, 

conforme previsto no artigo 6º, inciso XV21 , da ICVM 301/1999. 

28. No momento em que as operações e posições, no segmento 8M&F, são 

registradas na 83 em nome da VIC como comitente final, mas registradas em 

nome de outros clientes em seus controles internos, a VIC (1) prejudica seus 

clientes, porque oculta os reais titulares dos ativos envolvidos, (li) impede a 

atuação das entidades reguladoras de mercado de capitais e da própria da 

, tendo em vista a impossibilidade de se atribuir filtros e sinais de alerta 

para as operações que a VIC realiza para seus clientes e (Ili) impede a chamada 

de garantias adequadas pela  e pela 83, gerando risco ao devido 

tratamento em caso de inadimplemento de obrigação na liquidação da 

operação22. 

21 Art. 6° Para fins do disposto no art. 11 , inciso 1, da Lei nº 9.613, de 1998, as pessoas 
mencionadas no art. 2° desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações 
ou situações envolvendo títulos ou valores mobiliários: XV - situações e operações em que não 
seja possível identificar o beneficiário final. 
22 Nos termos do artigo 105 do Regulamento da Câmara de Compensação e Liquidação da 
BM&FBOVESPA, de abril de 2018, "sem prejuízo da utilização do sistema de risco intradiário e 
do sistema de risco pré-negociação oferecidos pela BM&FBOVESPA, os participantes de 
negociação, os participantes de negociação plenos, os participantes de liquidação e os membros 
de compensação, cada qual em sua esfera de atuação, devem desenvolver e implantar 
processos internos de acompanhamento, supervisão, controle e mitigação dos riscos de crédito 
a que estão expostos, como forma de assegurar o cumprimento das obrigações assumidas 
perante a câmara e os participantes". 
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29. A seção 11.2. do presente Termo de Acusação traz exemplos de 

operações fraudulentas realizadas pela VIC, tendo em vista que os valores 

transferidos para     e para a empresa    

foram utilizados para liquidar operações decorrentes dos lançamentos dos 

ajustes diários das operações realizadas em nome da VIC, no segmento BM&F. 

30. Portanto, mediante infração aos artigos 22 da ICVM 505/2011, ao artigo 

3°-A, inciso 1, da ICVM 301/1999 e do item 31 do Roteiro Básico, que determinam 

a obrigatoriedade do participante identificar o comitente final de todas as 

operações, a VIC subverte a lógica principal do mercado de valores mobiliários 

no Brasil, obtendo vantagem ilícita por meio de operações que não podem ser 

monitoradas pela CVM, B3, BSM ou pela , em infração ao inciso 1, 

considerando o conceito disposto no inciso li, alínea "c", da ICVM 8/1979. 

li. 1.2. Ordens não apresentadas 

31. Nos mercados organizados pela B3, ordem é a formalização de vontade 

do investidor para que o intermediário realize operações com valores mobiliários 

em seu nome e nas condições determinadas pelo próprio investidor, conforme 

definição do artigo 1°, inciso V23 , da ICVM 505/2011. 

32. O artigo 1224 da ICVM 505/2011 determina que a execução de ordens 

por parte dos intermediários é condicionada à existência de ordem prévia, 

transmitida por escrito, por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz, 

ou por sistemas eletrônicos de conexões automatizadas. 

23 Art. 1° Considera-se, para os efeitos desta Instrução: V - ordem: ato pelo qual o cliente 
determina que um intermediário negocie ou registre operação com valor mobiliário, em seu nome 
e nas condições que especificar; 
24 Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: 1- escrito; li - telefone 
e outros sistemas de transmissão de voz; ou Ili - sistemas eletrônicos de conexões 
automatizadas. Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o 
horário do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução. 
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33. Essa disposição também consta no item 3325 do Roteiro Básico, que 

estabelece que os intermediários somente devem executar negócios mediante 

ordem prévia do cliente, nas condições por ele estabelecidas. 

34. Os registros das ordens devem ocorrer por sistema de gravação que 

possibilite a reprodução, com clareza, do diálogo mantido com o cliente ou seu 

representante, devendo a Corretora adotar as providências necessárias à 

manutenção periódica e ao monitoramento contínuo desse sistema de gravação, 

nos termos do artigo 1426 da ICVM 505/2011, do item 3827 do Roteiro Básico e 

dos itens 2.5.128 e 2.5.629 do Ofício Circular 53/2012-DP. 

35. Além disso, os registros e as gravações devem ser mantidos pelo prazo 

mínimo de 5 anos, contados do recebimento ou da geração pelo intermediário, 

25 Item 33. O Participante somente deve executar negócios mediante Ordem prévia do Cliente e 
nas condições por este estabelecidas, exceto nos casos previstos no contrato de intermediação 
firmado entre as partes. 
26 Art. 14. O intermediário que atue em mercado organizado deve manter sistema de gravação 
de todos os diálogos mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma 
a registrar as ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz. 
27 Item 38. O Participante deve gravar, de forma inteligível, todas as Ordens recebidas por 
telefone ou outros sistemas de transmissão de voz, bem como aquelas recebidas por sistemas 
de mensagens instantâneas emitidas por seus Clientes. As Ordens recebidas pessoalmente 
devem ser registradas por escrito. As Ordens escritas devem ser arquivadas, contendo a data e 
o horário de recebimento, bem como a identificação de quem as recebeu. O recebimento de 
Ordens em Prepostos é considerado Ordem recebida pelo Participante. 
2ª Item 2.5.1. O Registro das Ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão 
de voz deverá ocorrer por sistema de gravação que possibilite a reprodução, com clareza, do 
diálogo mantido pelo Cliente ou por seu Representante com o Participante ou seus prepostos 
(inclusive agentes autônomos de investimento), contendo[ .. .]. 
29 Item 2.5.6. O Participante deve adotar as providências necessárias à manutenção periódica e 
ao monitoramento contínuo do sistema de gravação a fim de proporcionar perfeita qualidade de 
gravação e de assegurar a integridade, o funcionamento contínuo, a plena leitura e a 
recuperação das informações, impossibilitando inserções ou edições nas gravações realizadas. 
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ou por prazo superior, quando necessário, nos termos do artigo 3630 da ICVM 

505/2011 e do item 2.331 do Ofício Circular 53/2012-DP. 

Relatório de Auditoria 2017 

36. Apesar das exigências acima mencionadas, segundo o Relatório de 

Auditoria 2017, a Corretora não apresentou gravações de ordens referentes a 6 

negócios, correspondente a 24% do total analisado32, conforme a tabela abaixo: 

Cliente Data Nº CN Ativo Qtdade Negócio 

 12/09/2016 30 V VALEl94 9.900 

 07/10/2016 20 V VALEJ25 10.000 

 17/10/2016 100 V VALE5T 8.964 

 18/10/2016 70560 V CSNA3 33.900 

 29/11/2016 60 V VALEL57 20.000 

 19/09/2016 22670 V PETR4 76.000 

37. Em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a VIC informou que as 

falhas em relação à ausência de gravações telefônicas ou e-mails que 

suportassem algumas ordens no Período de 2017 teriam sido corrigidas. 

Relatório de Auditoria 2018 

38. Apesar da Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, o Relatório de 

Auditoria 2018 evidencia um aumento no percentual de ordens não 

apresentadas em comparação com o Relatório de Auditoria 2017, demonstrando 

30 Art. 36. Os intermediários devem manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados do 
recebimento ou da geração pelo intermediário, ou por prazo superior por determinação expressa 
da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e informações exigidos por 
esta Instrução, bem como toda a correspondência, interna e externa, todos os papéis de trabalho, 
relatórios e pareceres relacionados com o exercício de suas funções, sejam eles físicos ou 
eletrônicos, assim como a íntegra das gravações referidas no art. 14. 
31 Item 2.3. A integridade dos registros e gravações realizadas deverá ser mantida pelo 
Participante pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da realização da operação ou por 
prazo superior, em caso de processo administrativo, quando determinado pela CVM, pela 
BM&FBOVESPA ou pela BSM. 
32 Amostra de 25 negócios, no período de 1.9.2016 a 30.11 .2016. 
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ineficiência dos controles internos da Corretora para correção do apontamento 

identificado. 

39. Em amostra de 25 ordens executadas no período entre 1°.9.2017 e 

30.11.2017, a Corretora não apresentou as ordens referentes aos negócios 

abaixo, que representam 52% do total analisado na amostragem, nos termos da 

tabela a seguir: 

Código Cliente Pregão Ativo CN Quantidade Observação 

10/10/2017 CMIG4 e 2600 (a) 

 23/11/2017 CMIG4T e 16061 (a) 
843  21/11/2017 VALEL 15 V 41700 (a) 

14/11/2017 PETRA4 V 7200 (b) 

10/11/2017 CMIG4 e 5000 (a) 

 21/11/2017 VALE3 e 200 (b) 
583  07/11/2017 VALE3 e 100 (a) 

07/11/2017 VALEK95 V 16200 (a) 

12 
 

16/11/2017 SAPR V 500 (a) 
 

24/11/2017 BBDC4 e 100 (c) 
581  

23/11/2017 BBDC4 V 100 (a) 

 23/11/2017 CMIG4 V 9500 (c) 
366  14/11/2017 PETRA4 V 8000 (c) 

40. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2018, a VIC afirmou que está 

trabalhando para evitar a ocorrência dessas falhas. Sustentou também que 

eventuais inconformidades relacionadas à ausência de ordem são decorrentes 

da operacionalidade diária dos trabalhos na Corretora. Contudo, a VIC não 

apresentou um plano de ação para a correção do apontamento. 

41. Dessa forma, o fato de as inconformidades apontadas no Relatório de 

Auditoria 2018 serem recorrentes e, até o presente momento, não terem sido 

sanadas pela Corretora, configura infração aos artigos 12 da ICVM 505/2011 , ao 

item 2.1 do Ofício Circular 53/2012-DP e ao item 33 do Roteiro Básico. 
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11.1.3 Ausência de informação aos seus clientes sobre negócios de pessoas 

vinculadas, conforme requerido pelo item 46 do Roteiro Básico 

42. Nos termos do item 46 do Roteiro Básico, o participante deve destacar 

as seguintes informações relativas à categoria "renda variável" em seu site na 

internet, com atualização mensal: 

(a) Relação entre quantidade de negocios de pessoas vinculadas e 

quantidade total de negócios do participante; 

(b) Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas, exceto 

carteira própria, e quantidade total de negócios do participante; 

(c) Relação entre quantidade de negócios de carteira própria e quantidade 

total de negócios do participante; 

(d) Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas cujas 

contrapartes sejam clientes do participante e quantidade total de 

negócios de pessoas vinculadas. 

Relatório de Auditoria 2017 

43. Conforme o Relatório de Auditoria 2017, a Corretora não calculava e, 

consequentemente, não disponibilizava, com atualização mensal, as 

informações acima aos seus clientes. 

44. Em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a VIC não informou à 

BSM de que forma regularizaria a situação, tendo em vista que não possui site 

na rede mundial de computadores. 

Relatório de Auditoria 2018 

45. Segundo o Relatório de Auditoria 2018, a Corretora não adotou 

procedimentos internos para o atendimento ao item 46 do Roteiro Básico e 

permanece não disponibilizando aos seus clientes, com atualização mensal, as 

informações sobre negócios de pessoas vinculadas. 
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46. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2018, a VIC novamente 

apresentou a justificativa de que não possui site na rede mundial de 

computadores ou outro meio de divulgação, não informando à BSM como 

regularizaria o apontamento. 

47. Dessa forma, a inconformidade relacionada à ausência de informação aos 

seus clientes sobre negócios de pessoas vinculadas, conforme requerido pelo 

item 46 do Roteiro Básico, configura infração recorrente e não sanada pela 

Corretora. 

11.2. LIQUIDAÇÃO 

11.2. 1 Ocorrência de transferências de recursos entre contas-correntes 

gráficas de pessoas vinculadas à Corretora 

48. Conforme o artigo 1433 da Resolução CMN 1.655/1989, a sociedade 

corretora deve manter sistema de conta-corrente, não movimentável por cheque, 

para efeito de registro de operações por conta de seus clientes. 

33 Art. 14. A sociedade corretora deverá manter sistema de conta corrente, não movimentável 
por cheque, para efeito de registro das operações por conta de seus clientes. 
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49. Diante desse dever, é vedada a transferência de recursos entre contas de 

clientes quando não relacionadas ao objeto social34 do participante, nos termos 

do item 11.535 do Ofício Circular 53/2012-DP e do item 6536 do Roteiro Básico. 

Relatório de Auditoria 2017 

50. O Relatório de Auditoria 2017 identificou transferências de recursos entre 

contas-correntes gráficas de titularidades diferentes, envolvendo pessoas 

vinculadas e não vinculadas, não relacionadas ao objeto social do participante, 

conforme a tabela abaixo: 

34 Art. 2º A sociedade corretora tem por objeto social: 1 - operar em recinto ou em sistema mantido 
por bolsa de valores; li - subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades 
autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; Ili - intermediar oferta pública 
e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; IV - comprar e vender títulos e valores 
mobiliários por conta própria e de terceiros, observada regulamentação baixada pela Comissão 
de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência; V 
- encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; VI -
incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossas, de desdobramento 
de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e 
valores mobiliários; VII - exercer funções de agente fiduciário; VIII - instituir, organizar e 
administrar fundos e clubes de investimento; IX - constituir sociedade de investimento - capital 
estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários; X - exercer as 
funções de agente emissor de certificados e manter serviços de ações escriturais; XI - emitir 
certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures; (Revogado 
parcialmente pela Resolução nº 2.099, de 17/8/1994, tão somente no que se refere à emissão 
de cédulas pignoratícias de debêntures). XII- intermediar operações de câmbio; XIII - praticar 
operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes; XIV - praticar operações de conta margem, 
conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários; XV - realizar operações 
compromissadas; XVI - praticar operações de compra e venda de metais preciosos, no mercado 
físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco 
Central do Brasil; XVII - operar em bolsas de mercadorias e de futuros por conta própria e de 
terceiros, observada regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e Banco 
Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência; XVIII - prestar serviços de 
intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em operações e atividades nos mercados 
financeiro e de capitais; XIX- exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, 
pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários. 
35 Item 11.5. Não será permitida a transferência de recursos entre contas de Clientes. 
36 Item 65. É vedada a transferência de valores entre contas correntes gráficas de Clientes não 
relacionada ao objeto social do Participante. 
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Cliente Pessoa Cliente Destino 
Pessoa 

Data Valor (R$) (*) 
Origem Vinculada Vinculada 

Victor Adler Sim 
 

Sim 05/09/2016 (*) 5.000,00 
 

Victor Adler Sim 
 

Sim 14/09/2016 (*) 10.000,00  

Victor Adler Sim 
 

Sim 20/09/2016 (*) 5.000,00  

Victor Adler Sim 
 

Sim 22/09/2016 (*) 5.000,00 
 

 
Não  Sim 13/10/2016 173,00 

 

Victor Adler Sim 
 

Sim 14/10/2016 (*) 10.000,00  

Victor Adler Sim 
 

Sim 18/10/2016 (*) 10.000,00  

Victor Adler Sim 
 

Sim 25/10/2016 (*) 15.000,00 
 

Victor Adler Sim  Sim 31/10/2016 
(**) 

154.189,48 

Victor Adler Sim 
 

Sim 31/10/2016 (**) 
 178.078,75 

 
 Sim  Sim 04/11/2016 246,45 
 

Victor Adler Sim Carlos Eduardo Sim 30/11/2016 389,72 Ferreira Correa 

(*) O valor da transferência recebido pelo cliente destino foi retirado da conta-corrente gráfica no mesmo 

dia, por meio de transferência bancária. 

(**) O valor transferido foi utilizado para liquidar operações decorrentes dos lançamentos dos ajustes diários 

das operações realizadas em nome da VIC DTVM S.A., no segmento BM&F. 

51 . Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a VIC informou que (1) a . 

    é  de Victor e que possuem conta-corrente 

conjunta em instituição financeira; (li) a     é controlada 

pelo Sr. Victor, sendo por ele administrada; (Ili) a .   é cliente da 

VIC e que a transferência foi autorizada e realizada por "motivo de conforto" e 

autorizada por ela; (IV) os valores das transferências são ínfimos, inexpressivos 

e que tais fatos não voltariam a ocorrer. Afirmou, por fim, que os valores 
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transferidos foram informados à Receita Federal do Brasil, conforme determina 

a legislação. 

Relatório de Auditoria 2018 

52. Segundo o Relatório de Auditoria 2018, foram novamente identificadas 

transferências de recursos entre contas-correntes gráficas de pessoas 

vinculadas e de titularidades diferentes, não relacionadas ao objeto social do 

participante, conforme a tabela a seguir: 

Cliente Origem 
Cliente 

Data Valor (R$) (*) 
Destino 

Victor Adler  04/09/2017 21.745,44 

Victor Adler  05/09/2017 6.475,00 

Victor Adler  08/09/2017 43.470,00 

Victor Adler  12/09/2017 28.869,00 

Victor Ad ler  13/09/2017 1.903,44 

Victor Adler  14/09/2017 9.720,00 

Victor Adler  18/09/2017 36.548,72 

Victor Adler  19/09/2017 8.480,00 

Victor Adler  04/10/2017 29.708,97 

Victor Adler  13/10/2017 6.297,56 

(*) O valor transferido foi utilizado para liquidar operações decorrentes dos lançamentos dos ajustes diários 
das operações realizadas em nome da VIC DTVM S.A., no segmento BM&F. 

53. A Resposta ao Relatório de Auditoria 2018 repetiu as informações trazidas 

na Resposta ao Relatório de Auditoria 2017. A Corretora afirma que os valores 

transferidos para a    , administrada por Victor, são os 

mesmos informados à Receita Federal do Brasil , cuja documentação estaria 

disponível para verificação. 

54. Como descrito na seção 11.1.2 do presente Termo de Acusação, os valores 

transferidos foram utilizados para liquidar operações decorrentes dos 

lançamentos dos ajustes diários das operações realizadas em nome da 

Corretora, no segmento BM&F, caracterizando, portanto, o meio utilizado pela 

SJUR/DJF 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
0101 3-001 - São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 

Página 19 de 56 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo nº 7/2018 -VIC DTVM S.A., Victor Adler e Carlos Eduardo Ferreira 
Correa - Termo de Acusação 

VIC para a execução de operações fraudulentas no mercado de valores 

mobiliários. 

55. A resposta apresentada pela Corretora não afasta a recorrente 

irregularidade apontada no Relatório de Auditoria 2018, restando comprovado 

que a VIC infringiu o artigo 14 da Resolução CMN 1.655/1989, o item 11.5 do 

Ofício Circular 53/2012-DP e o item 65 do Roteiro Básico. 

1/.2.2 Comprovação parcial de lançamentos registrados na conta-corrente 

gráfica de clientes ou na conta-corrente bancária da Corretora, a título de 

depósito ou retirada de recursos 

56. O pagamento de valores por clientes aos intermediários deve ser feito por 

meio de transferência bancária ou cheque de titularidade do cliente, conforme o 

artigo 2737 da ICVM 505/2011 e item 6738 do Roteiro Básico. 

57. O intermediário, nos termos do artigo 2939 da ICVM 505/2011, tem a 

responsabilidade de manter arquivo com as seguintes informações: (1) o número 

do cheque, nos casos de pagamento por este meio; (li) o número do documento 

eletrônico de transferência, nos casos de transferência bancária; (Ili) o valor; e 

(IV) o banco sacado, com indicação da agência e conta-corrente. 

58. Considerando as normas acima descritas, a Corretora deve monitorar 

"todos os pagamentos e recebimentos entre o participante e seus Clientes, com 

o propósito de assegurar que ocorram por meio de transferência bancária ou de 

cheque de titularidade do Cliente e do Participante, e que decorram do exercício 

37 Art. 27. O pagamento de valores a intermediários por clientes deve ser feito por meio de 
transferência bancária ou cheque de titularidade do cliente. 
38 Item 67. O pagamento de valores ao Participante por Clientes deve ser feito por meio de 
transferência bancária ou de cheque de titularidade do Cliente. 
39 Art. 29. Em relação a todos os pagamentos efetuados, o intermediário deve manter arquivo 
com: 1- o número do cheque, nos casos de pagamento em cheque; li - o número do documento 
eletrônico de transferência, nos casos de transferência bancária; 111 - o valor; e IV - o banco 
sacado, com indicação da agência e conta corrente. Parágrafo único. Os cheques utilizados para 
transferências de recursos entre intermediários e clientes devem conter tarjas com os dizeres: 
"exclusivamente para crédito na conta do favorecido original". 
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das atividades relacionadas ao objeto social do Participante", conforme o item 

1224º do Roteiro Básico. 

Relatório de Auditoria 2018 

59. Na auditoria operacional realizada em 2018, foi analisada amostra de 13 

lançamentos registrados na conta-corrente gráfica dos clientes ou na conta

corrente bancária da Corretora, a título de depósito ou retirada de recursos, no 

período de 1°.9.2017 a 30.11.2017. 

60. Para 38,46% da amostra, número este correspondente a 5 depósitos em 

cheque, a Corretora apresentou extratos bancários que não permitem identificar 

e comprovar os depositantes dos cheques. 

61. A VIC não se manifestou sobre a comprovação parcial de lançamentos 

registrados na conta-corrente gráfica de clientes ou na conta-corrente bancária 

da Corretora, a título de depósito ou retirada de recursos. 

62. Dessa forma, a Corretora infringiu os artigos 27 e 29 da ICVM 505/2011 

e itens 67 e 122.1 do Roteiro Básico. 

11.3. RISCO 

11.3. 1 Ausência de gerenciamento de risco intradiário abrangendo posições 

em aberto e garantias depositadas 

63. Os itens 9041 e 91 42 do Roteiro Básico determinam que o participante 

deve manter procedimentos para o estabelecimento de limites operacionais e de 

40 Item 122. O Participante deve monitorar: 122.1. Todos os pagamentos e recebimentos entre o 
Participante e seus Clientes, com o propósito de assegurar que ocorram por meio de 
transferência bancária ou de cheque de titularidade do Cliente e do Participante, e que decorram 
do exercício das atividades relacionadas ao objeto social do Participante. 
41 Item 90. O Participante deve manter procedimentos para o estabelecimento de limites 
operacionais e de exposição e gerenciamento de risco de cada Cliente, de acordo com critérios 
objetivos, abrangendo os itens abaixo e não se limitando aos mercados administrados pela 
BM&FBOVESPA: 90.1. Negócios realizados; 90.2. Posições em aberto; 90.3. Garantias 
depositadas; 90.4. Movimentações diárias; e 90.5. Capacidade de crédito de cada Cliente. 
42 Item 91. O Participante deve monitorar, ao longo do dia, os limites operacionais atribuídos a 
seus Clientes em processo de gerenciamento de risco intradiário. 
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exposição e gerenciamento de risco de cada cliente, de acordo com critérios 

objetivos, abrangendo os negócios realizados, as posições em aberto, as 

garantias depositadas, as movimentações diárias e a capacidade de crédito de 

cada cliente. O participante também possui a função de monitorar, ao longo do 

dia, os limites operacionais atribuídos a seus clientes em processo de 

gerenciamento de risco intradiário. 

Relatório de Auditoria 2017 

64. Segundo o Relatório de Auditoria 2017, o gerenciamento de risco da 

Corretora consistia em executar operações somente se o cliente possuir 

recursos financeiros em conta-corrente gráfica suficientes para pagar suas 

operações. Esse procedimento, no entanto, é insuficiente, pois a Corretora deixa 

de realizar o gerenciamento do risco intradiário dos clientes com critérios 

objetivos, o que configura infração aos itens 9043 e 91 44 do Roteiro Básico. 

65. Além disso, foi verificado que três clientes realizaram operações em 

valores superiores aos saldos disponíveis em suas contas-correntes gráficas45, 

conforme tabela abaixo: 

Saldo em e/e início do Valor da 
Cliente Pregão 

pregão (R$) operação 
(R$) 

Carlos Eduardo Ferreira Correa 07/10/2016 84,00 (5.541,98) 

 12/09/2016 866,60 (2.319,21) 

 22/09/2016 127,41 (2.084, 19) 

66. A VIC informou, em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, que 

estava trabalhando para implementação e utilização do monitoramento de risco. 

43 Item 90. O Participante deve manter procedimentos para o estabelecimento de limites 
operacionais e de exposição e gerenciamento de risco de cada Cliente, de acordo com critérios 
objetivos, abrangendo os itens abaixo e não se limitando aos mercados administrados pela 
BM&FBOVESPA: 90.1. Negócios realizados; 90.2. Posições em aberto; 90.3. Garantias 
depositadas; 90.4. Movimentações diárias; e 90.5. Capacidade de crédito de cada Cliente. 
44 Item 91. O Participante deve monitorar, ao longo do dia, os limites operacionais atribuídos a 
seus Clientes em processo de gerenciamento de risco intradiário. 
45 Referido saldo é verificado com base no ciclo de liquidação (D+3). 
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Relatório de Auditoria 2018 

67. Conforme o Relatório de Auditoria 2018, a Corretora ainda adota o 

procedimento identificado no Relatório de Auditoria 2017, o qual já havia sido 

objeto de apontamento. Ou seja, a Corretora permanece executando operações 

somente se o cliente possuir recursos financeiros em conta-corrente gráfica 

suficientes para pagar suas operações. 

68. Como exposto, esse procedimento é insuficiente para a identificação do 

risco intradiário, que devem abranger posições em aberto e garantias 

depositadas. 

69. Também foi identificado que um cliente realizou operações cujo valor foi 

superior ao saldo disponível na respectiva conta-corrente gráfica46 , conforme 

tabela abaixo: 

Saldo em e/e início Valor da 
Código Cliente Pregão 

do pregão (R$) 
operação 

(R$) 

583 
 10/11/2017 6.484,53 67.700,00  

70. A Corretora, na Resposta ao Relatório de Auditoria 2018, informou que 

as operações são executadas mediante "conhecimento pessoal do cliente, sua 

capacidade financeira, seu saldo de ações em Posição Consolidada e através 

dos recursos financeiros em conta corrente suficientes para pagar suas 

operações até a data de sua liquidação, cabendo à diretoria de operações (Sr. 

Victor e/ou  ), com o concurso da tesouraria, o monitoramento do 

saldo a liquidar'. 

71. A VIC também afirmou que estaria em processo de implementação de 

seu monitoramento de risco, sendo que essa informação já havia sido fornecida 

em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 2017. 

46 Referido saldo é verificado com base no ciclo de liquidação (0+3). 
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72. Por consequência, em razão da recorrência identificada no Relatório de 

Auditoria 2018 e da ausência de um plano de ação para a correção da infração, 

a Corretora descumpriu com os itens 90 e 91 do Roteiro Básico, por manter um 

gerenciamento de risco intradiário insuficiente. 

11.4. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E SUPERVISÃO DE OPERAÇÕES E 

OFERTAS 

11.4. 1 Ausência de monitoramento das operações e situações previstas no 

artigo 6° da Instrução CVM 30111999 

73. A ICVM 301/1999 foi editada com o propósito de regulamentar as 

obrigações estabelecidas pela Lei nº 9.613/98, relativas aos procedimentos de 

identificação e cadastro de clientes, o registro de transações e a obrigatoriedade 

de diligência e comunicação de atipicidades que possam se constituir em sérios 

indícios de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. O seu 

escopo é a prevenção e combate aos crimes acima mencionados, especialmente 

nos casos em que o mercado de valores mobiliários é utilizado para tais práticas. 

74. Assim, a ICVM 301/1999 exige que as situações elencadas em seu 

artigo 6°47 sejam objeto de controle e monitoramento por parte das pessoas 

mencionadas no artigo 2o48 dessa norma, aí incluindo as sociedades corretoras. 

75. As sociedades corretoras possuem a responsabilidade fiscalizadora de 

coibir e comunicar práticas que poderão constituir-se em crime de lavagem ou 

ocultação de bens, direitos e valores. Para tanto, devem adotar e implementar 

regras, procedimentos e controles internos que viabilizem a observância das 

disposições contidas na norma, devendo monitorar continuamente as operações 

47 Art. 6° Para fins do disposto no art. 11, inciso 1, da Lei nº 9.613, de 1998, as pessoas 
mencionadas no art. 2° desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações 
ou situações envolvendo títulos ou valores mobiliários: ( ... ) 
48 Art. 2º Sujeitam-se às obrigações previstas nesta Instrução: 1 - as pessoas que tenham, em 
caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, 
a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação, consultoria ou 
administração de títulos ou valores mobiliàrios e a auditoria independente no âmbito do mercado 
de valores mobiliários; li - as entidades administradoras de mercados organizados; e Ili - as 
demais pessoas referidas no art. 9° da Lei nº 9.613, de 1998, que se encontrem sob disciplina e 
fiscalização exercidas pela CVM. 

SJUR/DJF 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
01013-001 - São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 

Página 24 de 56 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo nº 7/2018 - VIC DTVM S.A, Victor Adler e Carlos Eduar o 
Corre a - Termo de Acusação 

ou situações envolvendo títulos ou valores, nos termos do inciso 1 do artigo 9° da 

ICVM 301/1999. 

Relatório de Auditoria 2017 

76. De acordo com o Relatório de Auditoria 2017, a Corretora não avalia as 

seguintes operações e situações descritas nos incisos 1, li, 111, IV, V, VI, VII , VIII , 

IX, X, XI , XII, XIII, XIV e XV do artigo 6° da ICVM 301/1999: 

(a) Operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com 

a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou 

financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as 

informações cadastrais respectivas; 

(b) Operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das 

mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se 

refere a algum dos envolvidos; 

(c) Operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume 

e/ou frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas; 

(d) Operações cujos desdobramentos contemplem características que 

possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos 

envolvidos e/ou beneficiários respectivos; 

(e) Operações cujas características e/ou desdobramentos evidenciem 

atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros; 

(f) Operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente 

injustificada relativamente às modalidades operacionais usualmente 

utilizadas pelo(s) envolvido(s); 

(g) Operações realizadas com finalidade de gerar perda ou ganho para as 

quais falte, objetivamente, fundamento econômico; 
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(h) Operações com a participação de pessoas naturais residentes ou 

entidades constituídas em países que não aplicam ou aplicam 

insuficientemente as recomendações do Grupo de Ação Financeira 

contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo - GAFI; 

(i) Operações liquidadas em espécie, se e quando permitido; 

U) Transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de 

valores mobiliários; 

(k) Operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis 

com a qualificação técnica do cliente ou de seu representante; 

(1) Depósitos ou transferências realizadas por terceiros, para a liquidação 

de operações de Cliente ou para a prestação de garantia de operações 

nos mercados de liquidação futura; 

(m) Pagamentos a terceiros, sob qualquer forma, por conta de liquidação de 

operações ou de resgates de valores depositados em garantia, 

registrados em nome do Cliente; 

(n) Situações em que não seja possível manter atualizadas as informações 

cadastrais de seus clientes e 

(o) Situações em que não seja possível identificar o beneficiário final. 

77. A inexistência de parâmetros e critérios pela Corretora para definir as 

atipicidades relativas às hipóteses mencionadas acima e, consequentemente, o 
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não monitoramento dessas atipicidades, representa descumprimento do artigo 

6° e da ICVM 301 /1999 e aos itens 12249, 12350 e 12451 do Roteiro Básico. 

78. Em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora informou 

que (1) possui baixo número de clientes (178), todos de conhecimento pessoal e 

social da diretoria; (li) praticamente a totalidade dos clientes opera somente no 

mercado à vista; (Ili) possui procedimento específico para aceitação de novos 

clientes, que consiste em conhecer o cliente e sua capacidade financeira por 

meio de entrevistas no momento do cadastro. 

79. Apesar de não existir formalização do procedimento, a Corretora afirmou 

que realiza o monitoramento das situações previstas no artigo 6° da ICVM 

301/1999 por intermédio de Victor e     , 

 responsável pelo cumprimento da ICVM nº 542/2013, (  

"), que acompanham diariamente todas as operações realizadas pela 

VIC, com o objetivo de evitar a execução de operações com valores 

incompatíveis aos rendimentos, situação patrimonial ou ocupação profissional 

dos clientes. 

Relatório de Auditoria 2018 

80. O Relatório de Auditoria 2018 apontou a inexistência de parâmetros e 

critérios pela Corretora para o monitoramento das operações e situações abaixo 

49 Item 122. O Participante deve monitorar: 122.1. Todos os pagamentos e recebimentos entre o 
Participante e seus Clientes, com o propósito de assegurar que ocorram por meio de 
transferência bancária ou de cheque de titularidade do Cliente e do Participante, e que decorram 
do exercício das atividades relacionadas ao objeto social do Participante; 122.2. Todas as 
movimentações ocorridas entre contas correntes gráficas de Clientes no Participante, não 
movimentáveis por cheque, com o propósito de assegurar que estejam relacionadas ao objeto 
social do Participante e que os lançamentos sejam decorrentes de operações realizadas no 
mercado financeiro ou de valores mobiliários; 122.3. Todas as transferências de custódia, com o 
propósito de assegurar que sejam realizadas de acordo com a solicitação do Cliente e com a 
regulamentação vigente. 
50 "Item 123. O Participante deve monitorar continuamente as seguintes operações ou situa- ções 
envolvendo títulos ou valores mobiliários: ( ... )" 
51 "Item 124. O Participante deve adotar e implementar regras, procedimentos e controles 
internos que viabilizem a fiel observância das disposições previstas na regulamentação vigente 
sobre prevenção à lavagem de dinheiro." 
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descritas no artigo 6°, incisos 1, Ili, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII , XIV e XV da 

ICVM 301/199952: 

(a) Operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com 

a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou 

financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as 

informações cadastrais respectivas; 

(b) Operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume 

e/ou frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas; 

(e) Operações cujos desdobramentos contemplem características que 

possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos 

envolvidos e/ou beneficiários respectivos; 

(d) Operações cujas características e/ou desdobramentos evidenciem 

atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros; 

(e) Operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente 

injustificada relativamente às modalidades operacionais usualmente 

utilizadas pelo(s) envolvido(s); 

(f) Operações com a participação de pessoas naturais residentes ou 

entidades constituídas em países que não aplicam ou aplicam 

insuficientemente as recomendações do Grupo de Ação Financeira 

contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo - GAFI; 

(g) Operações liquidadas em espécie, se e quando permitido; 

(h) Transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de 

valores mobiliários; 

52 Em novembro de 2017, a BSM passou a compartilhar com os participantes da 83 os alertas 
relativos aos incisos li e VII do artigo 6° da ICVM 301/1999, que tratam de transferência de 
recursos entre clientes por meio do mercado de valores mobiliários (money pass). 
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(i) Operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis 

com a qualificação técnica do cliente ou de seu representante; 

U) Depósitos ou transferências realizadas por terceiros, para a liquidação 

de operações de Cliente ou para a prestação de garantia de operações 

nos mercados de liquidação futura; 

(k) Pagamentos a terceiros, sob qualquer forma, por conta de liquidação de 

operações ou de resgates de valores depositados em garantia, 

registrados em nome do Cliente; 

(1) Situações em que não seja possível manter atualizadas as informações 

cadastrais de seus clientes; 

(m) Situações em que não seja possível identificar o beneficiário final. 

81. A inexistência de parâmetros e critérios pela Corretora para definir as 

atipicidades relativas às hipóteses mencionadas acima e, consequentemente, o 

não monitoramento dessas atipicidades, representa descumprimento ao artigo 

6° da ICVM 301/1999 e aos itens 122, 123 e 124 do Roteiro Básico, como 

exposto anteriormente. 

82. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2018, a Corretora reiterou o 

argumento de que Victor e   acompanham diariamente todas as 

operações realizadas pela VIC, com o objetivo de evitar a execução de 

operações com valores incompatíveis com os rendimentos, situação patrimonial 

ou ocupação profissional dos clientes, de forma que não são realizadas 

operações que possam, eventualmente, caracterizar infrações aos incisos do 

artigo 6° da ICVM 301/1999. 

83. Contudo, o alegado acompanhamento diário das operações realizadas 

pela VIC, desde que efetivamente realizado, cumpre somente a obrigação 

contida no inciso 1 do artigo 6° da ICVM 301/1999, mas não é suficiente para o 

cumprimento das regras contidas nos demais incisos do artigo 6° da ICVM 

301 /1999, acima mencionados. 

Página 29 de 56 

SJUR/DJF 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
0101 3-001 - São Paulo. SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br ~ 

1 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo nº 7/2018 - VIC DTVM S.A., Victor Adler e Carlos Eduardo Ferreira 
Correa - Termo de Acusação 

84. A Corretora afirmou, também, que formalizou e implementou sua Política 

de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Práticas Abusivas de Ofertas 

e Financiamento ao Terrorismo, embora não tenha apresentado o referido 

documento junto à sua Resposta ao Relatório de Auditoria 2018. 

85. Ressaltou, por fim, que possui baixo número de clientes (185), todos de 

conhecimento pessoal e social da diretoria e que praticamente a totalidade dos 

clientes opera somente no mercado à vista. 

86. As inconformidades apontadas no Relatório de Auditoria 2018 já haviam 

sido indicadas no Relatório de Auditoria 2017, tratando-se de pontos recorrentes. 

87. Dessa forma, a Corretora não sanou essas irregularidades, configurando 

o descumprimento recorrente aos artigos 6° e 9°, inciso 1 da ICVM 301/1999 e 

aos itens 122, 123 e 124 do Roteiro Básico. 

11.4.2 Ausência de monitoramento das situações definidas como práticas 

abusivas, relacionadas a operações, previstas na /CVM 811979 

88. Compete à Corretora não apenas cumprir as normas e regras aplicáveis 

ao mercado de valores mobiliários, mas também diligenciar para que as pessoas 

que atuam por seu intermédio cumpram essas normas, atuando, nesse sentido, 

como auxiliar dos órgãos reguladores e autorreguladores, na função de 

gatekeeper. 

89. Nesse sentido, o item 126 do Roteiro Básico estabelece o dever do 

participante monitorar todas as operações e ofertas por ele intermediadas, com 

o propósito de identificar, avaliar, registrar, coibir e comunicar, pelo menos ao 

diretor responsável, as situações definidas na regulamentação vigente como 

práticas abusivas, de que são exemplos: criação de condições artificiais de 

demanda, oferta ou preço; manipulação de preços; operações fraudulentas; 

práticas não equitativas; Layering; Squeezing; Quote Stuffing; Spoofing. 
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Relatório de Auditoria 2017 

90. Conforme o Relatório de Auditoria 2017, baseado no descritivo de 

Supervisão de Operações disponibilizado à BSM, a Corretora informou que não 

possui base de dados, parâmetros e critérios para monitorar as operações 

intermediadas, com propósito de identificar, avaliar, registrar, coibir e comunicar, 

pelo menos ao diretor responsável, as situações definidas na regulamentação 

vigente como práticas abusivas relacionadas às operações e às ofertas. 

91. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora não informou 

à BSM o plano de ação e o prazo para regularização do apontamento. A BSM 

reiterou a solicitação por intermédio do Ofício nº 2062/2017-DAR-BSM. Em nova 

manifestação, a Corretora afirmou que o procedimento adotado para atender a 

norma consiste na vedação de operações que possuam evidências de condições 

artificiais de demanda, de manipulação de preços, de operações fraudulentas e 

uso de práticas não equitativas. 

Relatório de Auditoria 2018 

92. Conforme o Relatório de Auditoria 2018, baseado no descritivo de 

Supervisão de Operações disponibilizado à BSM, a Corretora novamente 

informou que não possui base de dados, parâmetros e critérios para monitorar 

operações, com propósito de identificar, avaliar, registrar, coibir e comunicar, 

pelo menos ao diretor responsável, as situações definidas na regulamentação 

vigente como práticas abusivas relacionadas a operações, como, por exemplo, 

criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço, manipulação de 

preços, operações fraudulentas, práticas não equitativas. 

93. Em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 2018, a VIC não apresentou 

comentários específicos quanto a essa inconformidade. 

94. Na qualidade de gatekeeper e responsável por zelar pela integridade e 

regular funcionamento do mercado (artigo 32, inciso 153 da ICVM 505/2011 ), a 

53 Art. 32. O intermediário deve: 1 - zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, 
inclusive quanto à seleção de clientes e à exigência de garantias; 
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Corretora assume perante o mercado não só a obrigação de obedecer à 

legislação, mas também "como um dos pilares necessários à confiança e 

respeitabilidade do mercado de valores mobiliários, atuando como agentes 

asseguradores do cumprimento das regras estabelecidos por terceiros"54 , ou 

seja, a VIC deve zelar para que seus prepostos e clientes também cumpram as 

normas. 

95. Nesse sentido, o papel de gatekeeper gera dever de monitoramento 

sistemático de todas as operações e ofertas que são realizadas por seu 

intermédio. 

96. Ao não realizar a referida monitoração, a Corretora deixa de zelar pela 

integridade e pelo regular funcionamento do mercado, falhando com a sua 

função de gatekeeper, permitindo que possíveis práticas abusivas sejam 

realizadas por seu intermédio, uma vez que deixa de identificá-las e coibi-las, 

nos termos do item 126 do Roteiro Básico. 

97. Desta forma e considerando as irregularidades apontadas nos Relatórios 

de Auditoria 2017 e 2018, evidencia-se a infração recorrente ao item 126 do 

Roteiro Básico. 

11.5. CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

11.5.1. Ausência de credenciamento para 100% dos profissionais de 

operações do participante 

98. É dever da VIC zelar para que seus profissionais tenham certificação 

para as funções desempenhadas, quando exigido pela norma. O item 13055 do 

Roteiro Básico e o Ofício Circular 053/2010-DP tratam do dever de certificação 

dos profissionais dos participantes e determinam que todos os profissionais de 

54 Voto do Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa no âmbito do Processo Administrativo 
Sancionador da CVM nº 12/2004, julgado em 1°.8.2006. 
55 Item 130. Todos os profissionais de operações (incluindo os Agentes Autônomos de 
Investimento) devem ser credenciados pela BM&FBOVESPA antes de iniciar suas atividades no 
Participante. 
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operações devem ser credenciados pela B3 antes de iniciarem suas atividades 

no participante. 

Relatório de Auditoria 2017 

99. Foram identificados no Relatório de Auditoria 2017 profissionais que não 

estavam credenciados pela B3, mas que atuavam como operadores na 

Corretora. A falta de certificação implica no descumprimento das regras 

mencionadas acima, tendo em vista que os 2 profissionais da Corretora sujeitos 

a credenciamento (Victor e ), não estão credenciados pela B3. 

100. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora informou que 

os profissionais de operações exercem atividade há mais de 40 anos e foi 

encaminhada carta à Central de Cadastro de Participantes da B3 "requerendo a 

dispensa dos mesmos". 

101. Apesar da resposta apresentada pela Corretora, a possibilidade de 

dispensa de credenciamento de profissionais não é possível na B3. 

Relatório de Auditoria 2018 

102. O Relatório de Auditoria 2018 evidencia a recorrência do apontamento, 

considerando que os 2 profissionais da Corretora sujeitos a credenciamento 

(Victor e  ) ainda não estão credenciados pela B3. 

103. A Corretora não se manifestou sobre a ausência de credenciamento para 

100% dos profissionais de operações do participante, nos termos do item 130 do 

Roteiro Básico. 

104. Dessa forma, o apontamento referente à ausência de credenciamento 

para 100% dos profissionais de operações é recorrente e não foi sanado pela 

Corretora, em desacordo com o que determina o item 130 do Roteiro Básico. 
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11.6. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 

11.6.1. Usuários genéricos com acesso ativo aos sistemas 

105. A existência de acessos genéricos ativos representa risco aos 

participantes, na medida em que a Corretora não controla quem acessa seus 

sistemas, os quais contêm informações críticas para suas atividades, como, por 

exemplo, o sistema de gravação de voz e o sistema de tesouraria. 

106. Dessa forma, o item 13256 do Roteiro Básico estabelece o dever da 

Corretora de manter a segurança da rede, de arquivos, da base de dados, de 

sistemas e do tráfego de informações, para garantir o sigilo e a integridade das 

informações de clientes mantidas sob sua guarda. O item 13957 determina as 

características que o acesso a sistemas, bancos de dados e redes devem seguir. 

Relatório de Auditoria 2017 

107. No Relatório de Auditoria 2017 foram avaliados os acessos ativos aos 4 

sistemas aplicativos58 que suportam os processos de negócios e ao respectivo 

banco de dados da Corretora. Foram identificados 8 usuários genéricos com 

acesso ativo e sem responsável atribuído, conforme tabela abaixo: 

56 Item 132. O Participante deve manter a segurança da rede, de arquivos, da base de dados, de 
sistemas e do tráfego de informações, para garantir o sigilo e a integridade das informações de 
Clientes mantidas sob sua guarda. 
57 Item 139. O acesso a sistemas, bancos de dados e redes - próprios, adquiridos de terceiros 
ou da BM&FBOVESPA - deve seguir as seguintes características: 139.1 . Usuário individual e 
não compartilhado; 139.2. Estar protegido por senha; 139.3. Ser concedido de forma a evitar o 
conflito de interesses. Para isso, o Participante deve definir e documentar, previamente à 
concessão dos acessos as atividades que, acumuladas e executadas pela mesma pessoa nos 
sistemas, possam gerar o conflito de interesses; 139.4. Ser aprovado pelo proprietário da 
informação; 139.5. Ser concedido somente a profissionais que possuam vínculo com o 
Participante. O Participante deve administrar os acessos (concessão, alteração e exclusão) para 
manter as características descritas. 
58 CAC (Custódia), CIN (Cadastro de Investidor), SIB (Cadastro de Clientes, Custódia, 
Faturamento, Ordens e Tesouraria) e SINCAD (Cadastro de Clientes). 
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Nome 
Sistema / Banco de Dados I Permissão 

Estação de Trabalho 

1. Admin SIB 

2. Sysdba Banco de Dados Firebird (SIB) 

3. Operador Gravação de Voz (PCTel) e MT A 
Administrador 

4. Operador Estação de Trabalho (et-026) 

5. Operador Estação de Trabalho (et-030) 

6. Operador Estação de Trabalho (et-031) 

7. Operador Estação de Trabalho (et-034) 

8.  (*) Mensageria (E-mail) Edição 
(*) Endereço de e-mail que recebe todas as mensagens enviadas para  utilizado como canal 
de recebimento de ordens de clientes, compartilhado pelos colaboradores Victor Adler (Diretor Presidente) e 

 ( ), conforme levantamento validado pelo Participante. A atividade de 
recebimento de ordens de clientes requer certificação na área de Operações, e ambos os colaboradores não 
possuem. 

108. A Corretora informou, em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, que 

os usuários genéricos identificados pela BSM haviam sido modificados, 

conforme especificação do item 139 do Roteiro Básico. 

Relatório de Auditoria 2018 

109. Apesar da Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, o Relatório de 

Auditoria 2018, após avaliação dos acessos ativos ao sistema operacional, aos 

diretórios59 que contêm informações críticas, aos 7 sistemas aplicativos60 que 

suportam os processos de negócios e aos respectivos banco de dados da 

Corretora, identificou 27 (vinte e sete) usuários genéricos, sem a identificação do 

respectivo colaborador responsável, com acesso ativo aos sistemas de 

negociação, sendo 6 (seis) usuários genéricos (sysdba, usuário ef026, usuário 

59 Diretório PCTel (Gravações de ordens de clientes), Diretório Suitability (Informações de perfil 
de investimento de clientes), Diretório Secure Client (Informações de posições de custódia, 
eventos financeiro e operações de cliente) e Diretório Custódia (Informações de posições e 
conciliação de custódia de clientes). 
60 5 BTB (BTC), CAU (Gerenciamento de usuários), CIN (Consulta de Cadastro de Clientes), 
PCTel (Gravação de ordens de clientes), RTC (Alocação e Reespecificação, Repasse, Controle 
e Liquidação), SIB (Cadastro, Faturamento, Ordens, Custódia, Tesouraria e Conta Corrente) e 
SINCAD (Cadastro de Clientes). 
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et030, usuário et031, usuário et034 e usuário PCTEL) recorrentes desde 2017, 

conforme abaixo listado: 

Nome 
Sistema I Banco de Dados I Servidor I 

Acesso Estação de Trabalho I Diretório 

1. SYSDBA Banco de dados FireBird (Sistema SIB) Administração do 
banco de dados 

2. Usuario 
Diretório servidor PCTel Edição 

3. Admin 

4. Administrador Diretório Suitabi/ity 

5. Operador Diretório Secure Client Edição 

6. Usuario Diretório Custódia 

7. ADMIN 

8. Administrador 
Servidor SRWIC-01 Acesso à rede 

9. Operador 

10.Usuario 

11 .Usuario 

12.Admin 
Estação de trabalho ET-026 Acesso à rede 

13.Usuario 
Estação de trabalho ET-030 Acesso à rede 

14.Admin 

15.Usuario 
Estação de trabalho ET-031 Acesso à rede 

16.Admin 

17.Admin Estação de trabalho ET-032 Acesso à rede 

18.Admin 
Estação de trabalho ET-033 Acesso à rede 

19.Usuario 

20.Admin 
Estação de trabalho ET-034 Acesso à rede 

21 .Usuario 

22.Admin Estação de trabalho ET-035 Acesso à rede 

23.Admin Estação de trabalho ET-040 Acesso à rede 

24.Administrador Estação de trabalho nt-06 Acesso à rede 

25.Admin Estação de trabalho Victoria_ 1 Acesso à rede 

26.Admin Estação de trabalho Victor-Vaio2 Acesso à rede 

27.(*) Sistema PCTel 
Administração do 

sistema 
(*) O sistema PCTel não possui usuário, a autenticação é realizada por meio de senha. 

11 O. Em resposta ao Relatório de Auditoria 2018, a Corretora informou que 

"foi elaborado um documento que aplica responsabilidade aos usuários 
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genéricos da VIC DTVM S.A." que estaria disponível para verificação, mas que 

não foi anexado à sua manifestação. 

111. Desse modo, resta configurada infração aos itens 132 e 139 do Roteiro 

Básico, em razão da recorrência da infração relacionada à existência de usuários 

genéricos com acesso ativo, sem a identificação do colaborador responsável. 

li. 6.2 Segurança Física 

112. O item 141 do Roteiro Básico estabelece que "o CPD (Centro de 

Processamento de Dados) deve ser mantido em ambiente exclusivo com acesso 

restrito e controlado, que conte com controles de combate a incêndio, controle 

de temperatura e umidade, e Fonte de Energia Alternativa para, em caso de 

interrupção, no mínimo concluir o processamento das atividades operacionais 

em curso, incluindo a realização de todas as rotinas de backup". 

113. A ausência de condições adequadas nestas instalações representa risco 

à segurança das informações dos clientes, bem como às operações ainda em 

curso e às informações referentes ao histórico de operações, que podem a 

qualquer tempo ser solicitadas pelas autoridades competentes. 

Relatório de Auditoria 2017 

114. A ausência de controles de segurança física foi apontada no Relatório 

de Auditoria 2017, tendo em vista a inexistência de controle de temperatura e 

ambiente exclusivo com acesso restrito e controlado ao servidor que suporta o 

sistema aplicativo SIB. 

115. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora informou que 

(1) o ambiente onde o servidor está localizado é de acesso exclusivo do 

funcionário de TI; (li) existe controle de temperatura e umidade por meio de 

barômetro e higrômetro em diversos ambientes; (Ili) sprinklers estão instalados 

no teto de todos os ambientes da Corretora, inclusive na informática; (IV) equipe 

de três funcionários, inclusive o Victor, possuem curso de prevenção e combate 

a incêndio. 
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Relatório de Auditoria 2018 

116. De acordo com o Relatório de Auditoria 2018, foi identificada a 

recorrência da inconformidade, relativa à ausência de controles para os 

seguintes ambientes: 

Ambiente Endereço Controles Ausentes Data da 
Visita 

• Ausência de ambiente exclusivo e com acesso 
Sala de TI  restrito e controlado. A sala é utilizada por 
(Servidor  colaboradores de TI na execução de suas 

arquivos e ° atividades diárias; 
sistema SIB)  • Ausência de controle de temperatura e 

07/02/2018 - umidade na sala de TI. 

Mesa de  • Ausência de ambiente exclusivo com acesso 
Operações  restrito e controlado. A sala é utilizada pelos 
(gravador  colaboradores da Mesa de Operações na 

PCTel) execução de suas atividades diárias. 

117. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2018, a Corretora reiterou os 

argumentos apresentados na Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, 

informando que (1) o ambiente onde o servidor está localizado é de acesso 

exclusivo do funcionário de TI; (li) existe controle de temperatura e umidade 

através de barômetro e higrômetro em diversos ambientes; (Ili) sprinklers estão 

instalados no teto de todos os ambientes da Corretora, inclusive na informática; 

(IV) equipe de três funcionários, inclusive o Victor, possuem curso de prevenção 

e combate a incêndio. 

118. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 

apontadas no Relatório de Auditoria 2018 já haviam sido indicadas no Relatório 

de Auditoria 2017, tratando-se de pontos recorrentes, que até o presente 

momento não foram regularizados pela VIC. 
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11.7. GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 

li. 7. 1 Ausência de controles para gerenciamento de mudanças de 

softwares, de hardware e de infraestrutura, que contemplem execução de 

testes em ambiente segregado ao de produção e aprovações das áreas 

envolvidas antes da implantação em produção 

119. Os itens 14961 e 15062 do Roteiro Básico estabelecem a necessidade de 

os participantes disporem de controles para o gerenciamento de mudanças de 

software, hardware e infraestrutura, bem como para o desenvolvimento, 

manutenção e aquisição de software. 

120. Os controles para gerenciamento de mudanças garantem que os 

métodos e procedimentos padronizados mais adequados sejam utilizados no 

manuseio eficiente e imediato de eventuais alterações. O objetivo é controlar a 

infraestrutura de TI, a fim de minimizar o impacto de eventuais incidentes. 

Relatório de Auditoria 2017 

121. O Relatório de Auditoria 2017 evidencia que a Corretora não dispõe de 

controles para o gerenciamento de mudanças de software, de hardware e de 

infraestrutura, que contemplem, no mínimo, execução de testes em ambiente 

segregado ao de produção e etapas de aprovação das áreas envolvidas antes 

da implantação em produção. 

122. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora afirmou que foi 

elaborado documento contendo as diretrizes para gerenciamento de mudanças 

e que todas as mudanças de software, hardware e infraestrutura são testadas e 

aprovadas formalmente. 

61 Item 149. O Participante deve dispor de controles para o gerenciamento de mudanças de 
software, hardware e infraestrutura, incluindo análises de impacto, planejamento da execução, 
roteiros e execução de testes e aprovação das áreas envolvidas antes da implementação em 
produção, criação de planos de retorno e documentação das mudanças. 
62 Item 150. O Participante deve dispor de controles para desenvolvimento, manutenção e 
aquisição de software, incluindo utilização de ambientes segregados para desenvolvimento e 
produção, metodologia, aplicação de testes em ambiente segregado, aprovação dos usuários 
envolvidos e manutenção das documentações correspondentes. 
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Relatório de Auditoria 2018 

123. Apesar da Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, o Relatório de 

Auditoria 2018 apontou que a VIC permanece sem controles para gerenciamento 

de mudanças de software, hardware e infraestrutura, que contemple, no mínimo, 

a execução de testes em ambiente segregado ao de produção e etapas de 

aprovação das áreas envolvidas antes da implantação em produção, 

descumprindo o exigido no item 149 do Roteiro Básico. 

124. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2018, a Corretora repetiu a 

informação de que havia sido elaborado documento que controla o 

gerenciamento de mudanças de software, hardware e infraestrutura e que toda 

mudança estaria documentada e testada em ambiente segregado ao de 

produção, com a devida aprovação das áreas envolvidas. Contudo, a 

documentação que formaliza a existência e eficiência de controles para 

gerenciamento de mudanças na Corretora não foi apresentada à BSM. 

125. Dessa forma, a alegação não comprovada de elaboração de um 

documento relativo a gerenciamento de mudanças não afasta a recorrente 

irregularidade apontada no Relatório de Auditoria 2018, restando comprovado 

que a VIC infringiu o item 149 do Roteiro Básico. 

Ili. CONDUTA DA CORRETORA 

126. A recorrência das irregularidades descritas nos Relatórios de Auditoria 

2017 e 2018 comprovam a inadequação da Corretora às normas a que está 

adstrita e a não implementação de controles internos da VIC para correção das 

inconformidades identificadas nos Relatórios de Auditoria, em infração ao artigo 

3o63 da ICVM 505/2011. 

63 Art. 3° O intermediário deve adotar e implementar: 1 - regras adequadas e eficazes para o 
cumprimento do disposto na presente Instrução; e li - procedimentos e controles internos com o 
objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso 1. 
§ 1 º As regras, os procedimentos e os controles internos de que trata este artigo devem: 1 - ser 
escritos; li - ser passíveis de verificação; e Ili - estar disponíveis para consulta das pessoas 
mencionadas no art. 1°, inciso VI, alíneas "a" a "c", da CVM, das entidades administradoras dos 
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127. Os apontamentos descritos neste Termo de Acusação, sintetizados 

abaixo, foram divididos da seguinte forma: (1) inadequação às normas a que a 

Corretora está adstrita, tendo em vista o descumprimento da VIC às normas 

objetivas de condições de acesso na B3, relacionadas, por exemplo, à 

autorização de acesso, cadastro de clientes e profissionais que atuam na 

Corretora e ambientes restritos na Corretora; e (li) não implementação de 

controles internos pela VIC, na medida em que a Corretora não dispõe de 

mecanismos efetivos e eficazes para monitoramento de operações realizadas 

por clientes e para gerenciamento de mudanças de softwares, de hardware e de 

infraestrutura. 

Inadequação às normas a que a Corretora está adstrita 

(a) Intermediação de operações no segmento Derivativos Financeiros e de 

Commodities e Ouro, para o qual o participante não possui autorização 

de acesso na B3 (item 3.1 dos Relatórios de Auditoria): infração ao Ofício 

Circular da BM&FBOVESPA nº 045/2014-DP, vigente à época dos fatos; 

(b) Não identificação de comitente final (item 3.1 dos Relatórios de 

Auditoria): infração ao artigo 22, inciso 1 da ICVM 505/2011 e ao item 31 

do Roteiro Básico; 

(c) Ausência de informação aos seus clientes sobre negócios de pessoas 

vinculadas (item 3.5 do Relatório de Auditoria 2017 e item 3.4 do 

Relatório de Auditoria 2018): infração ao item 46 do Roteiro Básico; 

(d) Transferências de recursos entre contas-correntes gráficas de pessoas 

vinculadas à Corretora (item 4.1 dos Relatórios de Auditoria): infração ao 

mercados organizados em que o intermediário seja autorizado a operar e dos respectivos 
departamentos de autorregulação, se for o caso. § 2° São consideradas descumprimento do 
disposto nos incisos 1 e li do caput não apenas a inexistência ou insuficiência das regras, 
procedimentos e controles ali referidos, como também a sua não implementação ou a 
implementação inadequada para os fins previstos nesta Instrução. § 3° São evidências de 
implementação inadequada das regras, procedimentos e controle internos: 1 - a reiterada 
ocorrência de falhas; e li - a ausência de registro da aplicação da metodologia, de forma 
consistente e passível de verificação. 
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artigo 14 da Resolução CMN 1.655/1989, ao item 11.5 do Ofício Circular 

53/2012-DP e ao item 65 do Roteiro Básico; 

(e) Comprovação parcial de lançamentos registrados na conta-corrente 

gráfica de clientes ou na conta-corrente bancária da Corretora, a título 

de depósito ou retirada de recursos (item 4.3.2 do Relatório de Auditoria 

2018): infração aos artigos 27 e 29 da ICVM 505/2011eitens67 e 122.1 

do Roteiro Básico; 

(f) Ausência de credenciamento para 100% dos profissionais de operações 

do participante (item 12.6 do Relatório de Auditoria 2017 e item 11 .3 do 

Relatório de Auditoria 2018): infração ao item 130 do Roteiro Básico e 

Ofício Circular 053/2010-DP; 

(g) Usuários genéricos com acesso ativo aos sistemas (item 7.4.3 do 

Relatório de Auditoria 2017 e item 7.4 do Relatório de Auditoria 2018): 

infração aos itens 132 e 139 do Roteiro Básico; 

(h) Ausência de sala com restrição e controle de acesso e controle de 

temperatura para armazenamento do servidor do sistema SIB (item 7.7 

do Relatório de Auditoria 2017 e item 7.6 do Relatório de Auditoria 2018): 

infração ao item 141 do Roteiro Básico; 

Não Implementação de controles internos pela VIC 

(i) Ordens não apresentadas (item 3.3 dos Relatórios de Auditoria): infração 

ao artigo 12 da ICVM 505/2011, item 2.1 do Ofício Circular 53/2012-DP e 

item 33 do Roteiro Básico; 

U) Ausência de gerenciamento de risco intradiário abrangendo posições em 

aberto e garantias depositadas (item 5 dos Relatórios de Auditoria): 

infração aos itens 90 e 91 do Roteiro Básico; 

(k) Ausência de monitoramento das operações e situações previstas no artigo 

6° da Instrução CVM 301/1999 (item 6.1 dos Relatórios de Auditoria): 

infração ao artigo 6°, incisos Ili, IV, V, VI, VIII , IX, X, XI, XII , XIII , XIV e XV 
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e ao artigo 9°, inciso 1, da ICVM 301/1999, itens 122, 123 e 124 do Roteiro 

Básico; 

(1) Ausência de monitoramento das situações definidas como práticas 

abusivas, relacionadas a operações, previstas na ICVM 8/1979 (item 6.2 

dos Relatórios de Auditoria): infração ao item 126 do Roteiro Básico; 

(m) Ausência de controles para gerenciamento de mudanças de softwares, de 

hardware e de infraestrutura, que contemplem, execução de testes em 

ambiente segregado ao de produção e aprovações das áreas envolvidas 

antes da implantação em produção (item 10.1 do Relatório de Auditoria 

2017 e item 9.1 do Relatório de Auditoria 2018): infração aos itens 149 e 

150 do Roteiro Básico. 

128. Além dos apontamentos acima, a Corretora, mediante infração ao artigo 

22 da ICVM 505/2011, ao artigo 3°-A, inciso 1, da ICVM 301/1999 e ao item 31 

do Roteiro Básico, que determinam a obrigatoriedade do participante identificar 

o comitente final de todas as operações, também infringiu o inciso 1 da ICVM 

8/1979, considerando o conceito disposto no inciso li , "c", da mesma norma, ao 

realizar operações fraudulentas e obter vantagem ilícita por meio de negócios 

que não podem ser identificados os beneficiários finais e, assim, não podem ser 

monitorados pela CVM, B3, BSM ou pela . 

129. Embora a Corretora afirme em suas Respostas, sem comprovar, que já 

solucionou ou estaria em processo para solucionar os referidos apontamentos, 

constata-se que as soluções informadas pela Corretora para a correção das 

irregularidades indicadas nos Relatórios de Auditoria não estão em 

conformidade com as normas relativas às condições de acesso na B3, tendo em 

vista que o Relatório de Auditoria 2018 evidenciou a recorrência das 

irregularidades verificadas no ano anterior. 

130. Os pontos indicados na auditoria operacional de 2017, recorrentes em 

2018, demonstram que a VIC, mesmo ciente das irregularidades existentes no 

exercício de sua atividade, não adequou seus procedimentos às normas e as 
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exigências para manter seu acesso aos mercados da 83, em desacordo com o 

que determina o item 11964 do Roteiro Básico. 

131. A ICVM 505/2011 estabelece, em seu artigo 3°, os procedimentos que o 

intermediário deve adotar e implementar na atividade de intermediação em 

mercados regulamentados. A reiterada ocorrência de falhas na atividade de 

intermediação constitui evidência da ausência de implementação de controles 

internos e a não adequação às normas que a corretora está adstrita, nos termos 

do artigo 3°, parágrafo 3°, inciso 165 da ICVM 505/2011. 

132. A não implementação de controles internos efetivos e a não 

conformidade com as regras são, por sua vez, consideradas descumprimentos 

(artigo 3°, §2°66 , da ICVM 505/2011) do dever de adotar e implementar regras 

adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na ICVM 505/2011 pela 

Corretora. 

133. Por consequência, a VIC permanece infringindo as normas acima 

mencionadas, relacionadas à manutenção de sua autorização de acesso aos 

mercados administrados pela 83, conforme imposição do §1º do artigo 11 67 do 

Regulamento de Acesso. 

64 Item 119. O Participante deve adotar de imediato as medidas corretivas necessárias sempre 
que encontradas não conformidades e/ou pontos de atenção nas auditorias. 
65 Art. 3º O intermediário deve adotar e implementar: Parágrafo 3º São evidências de 
implementação inadequada das regras, procedimentos e controle internos: 1 - a reiterada 
ocorrência de falhas. 
66 Art. 3°. § 2° São consideradas descumprimento do disposto nos incisos 1 e li do caput não 
apenas a inexistência ou insuficiência das regras, procedimentos e controles ali referidos, como 
também a sua não implementação ou a implementação inadequada para os fins previstos nesta 
Instrução. 
67 Art. 11. §1 ºOs requisitos mínimos para outorga de autorização de acesso aplicam-se também 
à manutenção de autorização de acesso outorgada, cuja competência analítica para verificação 
é do corpo técnico da BM&FBOVESPA. 
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IV. CONDUTA DOS DIRETORES 

IV.1. Conduta de Victor Adler: Diretor de Relações com o Mercado e 

Diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na ICVM 

50512011eICVM30111999 

134. Victor, na qualidade de Diretor indicado pela Corretora nos termos do 

artigo 4°, inciso 168, da ICVM 505/2011 e nos termos do artigo 1069 da ICVM 

301/1999, deixou de empregar o cuidado e a diligência esperados para o 

cumprimento das obrigações impostas pela ICVM 505/2011 e pela ICVM 

301/1999. 

135. Também na qualidade de Diretor de Relações com Mercado, nos termos 

do item 11570 do Roteiro Básico e do artigo 14, inciso 1171 , do Regulamento de 

Acesso, Victor deixou de empregar o cuidado e a diligência esperados para o 

cumprimento das regras que a Corretora está adstrita para permanência no 

mercado administrado pela 83. 

68 Art. 4° O intermediário deve indicar: 1 - um diretor estatutário responsável pelo cumprimento 
das normas estabelecidas por esta Instrução. 
69 Art. 10. As pessoas mencionadas no art. 2° desta Instrução deverão ter um diretor responsável 
pelo cumprimento das obrigações ora estabelecidas, ao qual deve ser franqueado acesso aos 
dados cadastrais de clientes, bem como a quaisquer informações a respeito das operações 
realizadas. 
70 Item 115. O Diretor de Relações com o Mercado indicado pelo Participante à BM&FBOVESPA 
é responsável pelo cumprimento das regras de acesso e de permanência no mercado organizado 
administrado pela BM&FBOVESPA. 
71 Art. 14 O processo de admissão tem início com a apresentação, por seu requerente, à 
BM&FBOVESPA, de requisição de outorga ou de mudança de titularidade de autorização de 
acesso ao sistema de negociação, à câmara, à central depositária, ao sistema de registro e ao 
sistema de contratação de empréstimo administrados pela BM&FBOVESPA, juntamente com: 
( ... ) li - indicação de um diretor estatutário, denominado "Diretor de Relações com o Mercado -
DRM", a quem compete, sem prejuízo da indicação de outros profissionais: a) zelar pela 
veracidade de todas as informações prestadas durante o processo de admissão; b) assegurar 
que os dados ou informações prestados à BM&FBOVESPA sejam permanentemente 
atualizados, comunicando as alterações à BM&FBOVESPA no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data de modificação; c) receber as comunicações, notificações e intimações da 
BM&FBOVESPA, providenciando a tomada das medidas eventualmente cabíveis, nos prazos 
estabelecidos na ocasião; d) zelar pelo cumprimento das obrigações, deveres e atribuições do 
requerente perante a BM&FBOVESPA; e e) assegurar que as comunicações, notificações e 
intimações da BM&FBOVESPA sejam efetivamente destinadas às áreas competentes do 
requerente( .. . ). 
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136. Como visto no decorrer deste Termo de Acusação, Victor, na qualidade 

de Diretor de Relações com o Mercado, foi cientificado, por intermédio do Ofício 

nº 0807 /2017-DAR-BSM (Doe. 3) e Ofício nº 1842/2018-DAR-BSM (Doe. 7), 

sobre as inconsistências apontadas nos Relatórios de Auditoria e foi questionado 

sobre a adoção de medidas, a fim de evitar recorrência dos pontos levantados 

nesses Relatórios. 

137. No entanto, verifica-se a falta de diligência de Victor diante das 

irregularidades identificadas pela BSM na Corretora, tendo em vista (1) a 

Resposta ao Relatório de Auditoria 2017 não apresentar plano de ação para a 

correção das inconformidades; (li) os apontamentos verificados no Relatório de 

Auditoria 2017 terem sido novamente identificados no Relatório de Auditoria 

2018 e (Ili) a Resposta ao Relatório de Auditoria 2018 também não apresentar 

plano de ação para a correção das inconformidades. 

138. Nos termos do item 119 do Roteiro Básico, "o Participante deve adotar 

de imediato as medidas corretivas necessárias sempre que encontradas não 

conformidades e/ou pontos de atenção nas auditorias". 

139. Como exposto neste Termo de Acusação, os Relatórios de Auditoria 

evidenciam a inadequação da Corretora às normas a que está adstrita e a não 

implementação de controles internos da VIC para correção das inconformidades 

identificadas nos Relatórios de Auditoria, além da realização de operações 

fraudulentas pela Corretora, conforme abaixo relacionados: 

Inadequação às normas a que a Corretora está adstrita 

(a) Intermediação de operações no segmento Derivativos Financeiros e de 

Commodities e Ouro, para o qual o participante não possui autorização 

de acesso na B3 (item 3.1 dos Relatórios de Auditoria): infração ao Ofício 

Circular da BM&FBOVESPA nº 045/2014-DP, vigente à época dos fatos; 

(b) Não identificação de comitente final (item 3.1 dos Relatórios de 

Auditoria): infração ao artigo 22, inciso 1 da ICVM 505/2011 e ao item 31 

do Roteiro Básico; 
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(c) Ausência de informação aos seus clientes sobre negócios de pessoas 

vinculadas (item 3.5 do Relatório de Auditoria 2017 e item 3.4 do 

Relatório de Auditoria 2018): infração ao item 46 do Roteiro Básico; 

(d) Transferências de recursos entre contas-correntes gráficas de pessoas 

vinculadas à Corretora (item 4.1 dos Relatórios de Auditoria): infração ao 

artigo 14 da Resolução CMN 1.655/1989, ao item 11.5 do Ofício Circular 

53/2012-DP e ao item 65 do Roteiro Básico; 

(e) Comprovação parcial de lançamentos registrados na conta-corrente 

gráfica de clientes ou na conta-corrente bancária da Corretora, a título 

de depósito ou retirada de recursos (item 4.3.2 do Relatório de Auditoria 

2018): infração aos artigos 27 e 29 da ICVM 505/2011 e itens 67 e 122.1 

do Roteiro Básico; 

(f) Ausência de credenciamento para 100% dos profissionais de operações 

do participante (item 12.6 do Relatório de Auditoria 2017 e item 11.3 do 

Relatório de Auditoria 2018): infração ao item 130 do Roteiro Básico e 

Ofício Circular 053/2010-DP; 

(g) Usuários genéricos com acesso ativo aos sistemas (item 7.4.3 do 

Relatório de Auditoria 2017 e item 7.4 do Relatório de Auditoria 2018): 

infração aos itens 132 e 139 do Roteiro Básico; 

(h) Ausência de sala com restrição e controle de acesso e controle de 

temperatura para armazenamento do servidor do sistema SIB (item 7.7 

do Relatório de Auditoria 2017 e item 7.6 do Relatório de Auditoria 2018): 

infração ao item 141 do Roteiro Básico; 

Não Implementação de controles internos pela VIC 

(i) Ordens não apresentadas (item 3.3 dos Relatórios de Auditoria): infração 

ao artigo 12 da ICVM 505/2011, item 2.1 do Ofício Circular 53/2012-DP e 

item 33 do Roteiro Básico; 
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G) Ausência de gerenciamento de risco intradiário abrangendo posições em 

aberto e garantias depositadas (item 5 dos Relatórios de Auditoria): 

infração aos itens 90 e 91 do Roteiro Básico; 

(k) Ausência de monitoramento das operações e situações previstas no artigo 

6° da Instrução CVM 301/1999 (item 6.1 dos Relatórios de Auditoria): 

infração ao artigo 6°, incisos Ili, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV 

e ao artigo 9°, inciso 1, da ICVM 301/1999, itens 122, 123 e 124 do Roteiro 

Básico; 

(1) Ausência de monitoramento das situações definidas como práticas 

abusivas, relacionadas a operações, previstas na ICVM 8/1979 (item 6.2 

dos Relatórios de Auditoria): infração ao item 126 do Roteiro Básico; 

(m) Ausência de controles para gerenciamento de mudanças de softwares, de 

hardware e de infraestrutura, que contemplem, execução de testes em 

ambiente segregado ao de produção e aprovações das áreas envolvidas 

antes da implantação em produção (item 10.1 do Relatório de Auditoria 

2017 e item 9.1 do Relatório de Auditoria 2018): infração aos itens 149 e 

150 do Roteiro Básico. 

140. Além dos apontamentos acima, a Corretora realizou operações 

fraudulentas nos mercados de valores mobiliários, infringindo o inciso 1 da ICVM 

8/1979, considerando o conceito disposto no inciso li, "c", da mesma norma. 

141. Conforme mencionado no item sobre a conduta da Corretora, a reiterada 

ocorrência de falhas constitui evidência de inadequação às normas a que a 

Corretora está adstrita e a não implementação de controles internos, nos termos 

do artigo 3°, parágrafo 3°, inciso 1 da ICVM 505/2011. Essa inadequada 

implementação é, por sua vez, considerada descumprimento (artigo 3°, §2°, da 

ICVM 505/2011) do dever de adotar e implementar regras adequadas e eficazes 

para o cumprimento do disposto na ICVM 505/2011 pela Corretora, sob a 

responsabilidade de Victor. 
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142. Dessa forma, Victor, na qualidade de Diretor de Relações com o 

Mercado e responsável nos termos do artigo 4°, inciso 1, da ICVM 505/2011 pelo 

cumprimento da referida norma, responde pela ausência de controles e 

inadequação às normas que a VIC está adstrita e correção das irregularidades 

apontadas em 2017 e recorrentes em 2018, conforme determina o artigo 3°, 

inciso 1, da ICVM 505/2011 e o item 119 do Roteiro Básico. 

143. Além de sua função como Diretor de Relações com Mercado e Diretor 

responsável nos termos do artigo 4°, inciso 1, da ICVM 505/2011 pelo 

cumprimento de referida norma, Victor também era o Diretor responsável pelo 

cumprimento das obrigações estabelecidas na ICVM 301/1999, nos termos do 

artigo 1072 , sendo sua responsabilidade adotar e implementar regras, 

procedimentos e controles internos que viabilizem o cumprimento da ICVM 

301/1999. 

144. As regras, procedimentos e controles implementados e geridos por 

Victor se mostraram talhos, tendo em vista a recorrência das irregularidades 

relacionadas à ausência de implementação de parâmetros e critérios para 

identificação, monitoração e análise de operações e situações previstas no artigo 

6°, incisos Ili , IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV da ICVM 301/1999. 

145. Não se exige que Victor tenha conhecimento detalhado de todas as 

operações realizadas no âmbito da Corretora. Sua responsabilidade, como 

Diretor responsável pelo cumprimento das normas da ICVM 301/1999, consiste 

em implementar um sistema que permita à Corretora monitorar continuamente 

todas as operações e identificar as operações atípicas destacadas no artigo 6° 

da ICVM 301/1999, o que não foi feito, conforme consta nos Relatórios de 

Auditoria 2017 e 2018. 

72 Art. 1 O. As pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução deverão ter um diretor responsável 
pelo cumprimento das obrigações ora estabelecidas, ao qual deve ser franqueado acesso aos 
dados cadastrais de clientes, bem como a quaisquer informações a respeito das operações 
realizadas. 
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146. Dessa forma, em razão de sua função como Diretor responsável pelo 

cumprimento das normas estabelecidas na ICVM 301/1999, Victor deve 

responder pelo não cumprimento do artigo 9°73 da ICVM 301/1999, ao não adotar 

medidas eficazes para evitar a recorrência dos apontamentos identificados no 

Relatório de Auditoria 2017 e no Relatório de Auditoria 2018, e pelo 

descumprimento ao dever de implementar monitoramento e identificação de 

operações e situações destacadas no artigo 6° da ICVM 301/1999. 

IV.2. Conduta de Carlos Eduardo Ferreira Correa: Diretor de Controles 

Internos 

147. Carlos, na qualidade de Diretor de Controles Internos, responsável pela 

elaboração do relatório semestral de controles internos nos termos do item 11874 

do Roteiro Básico, tem o dever de emitir relatório semestral de avaliação dos 

controles internos da Corretora e enviá-lo, formalmente, aos órgãos de 

administração da Corretora e à BSM, até o último dia útil dos meses de janeiro 

e julho, contendo descrição: (1) dos exames efetuados, (li) do resultado e das 

conclusões dos exames efetuados e (Ili) das recomendações a respeito de 

eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, 

quando for o caso. 

148. As recomendações devem abranger, no mínimo, os seguintes aspectos 

e sua conformidade com a legislação e a regulamentação vigentes: 

(a) Monitoração da adequação da recomendação de produtos, serviços e 

operações ao perfil de investimento do cliente e das operações 

73 Art. 9° As pessoas mencionadas no art. 2° desta Instrução deverão: 1 - adotar e implementar 
regras, procedimentos e controles internos que viabilizem a fiel observância das disposições 
desta Instrução ( .. . ). 
74 Item 118. O Diretor de Controles Internos deve emitir relatório semestral de avaliação dos 
controles internos do Participante e enviá-lo formalmente a seus órgãos de administração e à 
BSM, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, contendo descrição (i) dos exames 
efetuados, (ii) do resultado e das conclusões dos exames efetuados, e (iii) das recomendações 
a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, 
quando for o caso, que devem abranger, no mínimo, os seguintes aspectos e sua conformidade 
com a legislação e a regulamentação vigentes: ( .. . ). 
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realizadas em nome de clientes em relação aos respectivos perfis de 

investimento (suitability); 

(b) Avaliação dos controles relacionados aos processos de recepção e de 

execução de ordens, cadastro de clientes, gestão de riscos, custódia, 

liquidação e movimentação de conta-corrente e de conta-corrente 

gráfica; 

(c) Monitoração da conformidade dos procedimentos executados pelo 

participante em relação às suas Regras e Parâmetros de Atuação, em 

especial quanto à atuação de pessoas vinculadas e à carteira própria; 

(d) Avaliação da segregação das funções desempenhadas pelos 

integrantes do participante, de forma que seja evitado o conflito de 

interesses; 

(e) Acompanhamento da implementação dos planos de ação propostos, 

bem como da eficácia das medidas corretivas e dos planos de ação 

implantados, sobretudo para evitar recorrências de não conformidades; 

(f) Monitoração das operações e das ofertas; 

(g) Monitoração da atuação de Agentes Autônomos de Investimento e de 

profissionais terceirizados vinculados ao participante, inclusive daqueles 

que estejam em ambiente físico externo; 

(h) Monitoração da existência e da validade da certificação dos profissionais 

que atuarem nos mercados da 83 e de seu credenciamento junto à 83; 

(i) Prevenção e detecção de lavagem de dinheiro; 

U) Segurança das informações: gerenciamento de acessos e senhas 

(redes, sistemas e bancos de dados, incluindo Canal de Relacionamento 

Eletrônico com o Cliente) e identificação dos sistemas sem Trilhas de 

Auditoria; 
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(k) Continuidade dos negócios: acompanhamento e avaliação das 

atualizações e dos resultados dos testes em relação aos objetivos 

estabelecidos; 

(1) Registro das situações de indisponibilidade em sistemas que impactem 

as operações dos Clientes (sistemas de negociação) e a gravação das 

Ordens dos Clientes. 

149. Diante da norma mencionada, Carlos, como Diretor responsável pela 

supervisão dos procedimentos e controles internos da Corretora, nos termos do 

artigo 4°, inciso li, da ICVM 505/11, tem o dever de recomendar ações a respeito 

das deficiências identificadas na Corretora, com estabelecimento de cronograma 

para saneamento, além de manifestação sobre referidas deficiências e as 

medidas que devem ser adotadas para solucionar as deficiências, de acordo com 

cronograma específico. 

150. Os Relatórios de Controles Internos (Doe. 9) apresentam informações 

somente com relação à (1) segregação de função; (li) princípios éticos e regras 

de conduta da VIC; (Ili) relacionamento com clientes e funcionários; (IV) 

segurança no sistema de informação; (V) ouvidoria; (VI) suitability; (VII) 

identificação e avaliação de riscos; (VIII) controles internos e Compliance e (IX) 

pessoas em situação especial, não abordando todas as irregularidades 

identificadas nos Relatórios enviados para a Corretora pela BSM. 

151 . O parecer final, emitido por Carlos, contido nos Relatórios de Controles 

Internos da VIC, traz a seguinte observação genérica: "as principais 

constatações identificadas e que impactaram a gestão da entidade referem-se 

às áreas de Gestão de Riscos, quais sejam: formalizações e monitoramentos. 

Atualmente a instituição vem mapeando os seus controles, disponibilizando-os 

para testes e formalizando suas políticas, hoje o nosso principal desafio é 

atender a demanda de mercado suas regras e reguladores de forma clara e 

fidedigna. Os controles internos da entidade são melhorados constantemente, 

haja vista as fragilidades das influências externas (risco de mercado) e a nossa 

grande preocupação com a 'governança corporativa"'. 
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152. Dessa forma, os Relatórios de Controles Internos, que apresentam 

parecer final emitido por Carlos, além de não apresentarem o conteúdo mínimo 

exigido pelo item 118 do Roteiro Básico, se mostraram talhos pela não indicação 

de deficiências a serem saneadas, relacionadas às irregularidades apontadas no 

Relatório de Auditoria 2017 e reiteradas no Relatório de Auditoria 2018 e não 

estabelecem cronograma para sanear as deficiências. 

153. Carlos, como Diretor responsável pela supervisão dos procedimentos e 

controles internos da Corretora acima mencionados, nos termos do artigo 4°, 

inciso li, da ICVM 505/11, deve responder pela ausência de diligência e cuidado 

que dele eram esperados na identificação e recomendação de procedimentos 

para implementação, aplicação e eficácia de regras adequadas e eficazes para 

o cumprimento pela Corretora do disposto na referida norma. 

IV. CONCLUSÃO 

154. Diante dos fatos recorrentes apurados nos Relatórios de Auditoria 2017 

e 2018 e, levando em consideração as Respostas apresentadas pela Corretora, 

estão demonstradas as irregularidades mencionadas neste Termo de Acusação, 

tendo a VIC infringido os seguintes dispositivos: 

a) Intermediação de operações no segmento Derivativos Financeiros 

e de Commodities e Ouro, para o qual o participante não possui 

autorização de acesso na 83: infração ao Ofício Circular da 

BM&FBOVESPA nº 045/2014-DP, vigente à época dos fatos, e ao item 

2 do Manual de Acesso da B3; 

b) Não identificação de comitente final: infração ao artigo 22, inciso 1 da 

ICVM 505/2011 e ao item 31 do Roteiro Básico; 

c) Realização de operações fraudulentas nos mercados de valores 

mobiliários: infração ao inciso 1 da ICVM 8/1979, considerando o 

conceito disposto no inciso li, "c", da mesma norma; 
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d) Ordens não apresentadas: infração ao artigo 12 da ICVM 505/2011, ao 

item 2.1 do Ofício Circular 53/2012-DP e ao item 33 do Roteiro Básico; 

e) Ausência de informação aos seus clientes sobre negócios de 

pessoas vinculadas: infração ao item 46 do Roteiro Básico; 

f) Transferências de recursos entre contas-correntes gráficas de 

pessoas vinculadas à Corretora: infração ao artigo 14 da Resolução 

CMN 1.655/1989, ao item 11.5 do Ofício Circular 53/2012-DP e ao item 

65 do Roteiro Básico; 

g) Comprovação parcial de lançamentos registrados na conta

corrente gráfica de clientes ou na conta-corrente bancária da 

Corretora, a título de depósito ou retirada de recursos: infração aos 

artigos 27 e 29 da ICVM 505/2011 e itens 67 e 122.1 do Roteiro Básico; 

h) Ausência de gerenciamento de risco intradiário abrangendo 

posições em aberto e garantias depositadas: infração aos itens 90 e 

91 do Roteiro Básico; 

i) Ausência de monitoramento das operações e situações previstas 

no artigo 6° da Instrução CVM 301/1999: infração ao artigo 6°, incisoss 

Ili, IV, V, VI , VIII, IX, X , XI, XII, XIII , XIV e XV ao e artigo 9°, inciso 1, da 

ICVM 301/1999, itens 122, 123 e 124 do Roteiro Básico; 

j) Ausência de monitoramento das situações definidas como práticas 

abusivas, relacionadas a operações, previstas na ICVM 8/1979: 

infração ao item 126 do Roteiro Básico; 

k) Ausência de credenciamento para 100% dos profissionais de 

operações do participante: infração ao item 130 do Roteiro Básico e 

ao Ofício Circular 053/2010-DP; 

1) Usuários genéricos com acesso ativo aos sistemas: infração aos 

itens 132 e 139 do Roteiro Básico; 
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m) Ausência de sala com restrição e controle de acesso e controle de 

temperatura para armazenamento do servidor do sistema 518: 

infração ao item 141 do Roteiro Básico; 

n) Ausência de controles para gerenciamento de mudanças de 

softwares, de hardware e de infraestrutura, que contemplem, 

execução de testes em ambiente segregado ao de produção e 

aprovações das áreas envolvidas antes da implantação em 

produção: infração aos itens 149 e 150 do Roteiro Básico. 

155. Victor Adler, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado e 

Diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 505/2011, responde pela falha 

reiterada em zelar pelo cumprimento das obrigações, deveres e atribuições da 

Corretora perante a 83, na forma da obrigação prevista no artigo 14, inciso 11, 

alínea "d"75 do Regulamento de Acesso, no artigo 3°, inciso 1, da ICVM 505/2011 

e no item 119 do Roteiro Básico. Victor, apesar de ter recebido os Relatórios de 

Auditoria da BSM que apontavam as irregularidades reiteradas, não apresentou 

plano de ação que encerra-se as irregularidades apontadas pela BSM. 

156. Além disso, enquanto Diretor Responsável pelo cumprimento das 

obrigações estabelecidas na ICVM 301/1999, Victor deve também responder 

pelo não cumprimento do artigo 9° desse normativo, em decorrência da falha 

recorrente ao não monitorar as operações descritas no artigo 6°, incisos 1, Ili, IV, 

75 Art. 14 O processo de admissão tem início com a apresentação, por seu requerente, à 
BM&FBOVESPA, de requisição de outorga ou de mudança de titularidade de autorização de 
acesso ao sistema de negociação, à câmara, à central depositária, ao sistema de registro e ao 
sistema de contratação de empréstimo administrados pela BM&FBOVESPA, juntamente com: 
( .. . ) li - indicação de um diretor estatutário, denominado "Diretor de Relações com o Mercado -
DRM", a quem compete, sem prejuízo da indicação de outros profissionais: a) zelar pela 
veracidade de todas as informações prestadas durante o processo de admissão; b) assegurar 
que os dados ou informações prestados à BM&FBOVESPA sejam permanentemente 
atualizados, comunicando as alterações à BM&FBOVESPA no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data de modificação; c) receber as comunicações, notificações e intimações da 
BM&FBOVESPA, providenciando a tomada das medidas eventualmente cabíveis, nos prazos 
estabelecidos na ocasião; d) zelar pelo cumprimento das obrigações, deveres e atribuições do 
requerente perante a BM&FBOVESPA; e e) assegurar que as comunicações, notificações e 
intimações da BM&FBOVESPA sejam efetivamente destinadas às áreas competentes do 
requerente. ( .. . ). 
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V, VI, VIII, IX, X, XI, XII , XIII, XIV e XV da ICVM 301/1999, e nos itens 122, 123 

e 124 do Roteiro Básico. 

157. Carlos Eduardo Ferreira Correa, Diretor de Controles Internos, 

responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos com o 

objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras para 

cumprimento das obrigações impostas pela ICVM 505/2011, não identificou e, 

consequentemente, não sugeriu medidas para o saneamento das 

irregularidades apontadas nos Relatórios de Auditoria 2017 e 2018, conforme os 

Relatórios de Controles Internos da Corretora. 

158. Em razão do exposto, intimem-se os acusados para que, no prazo de 30 

dias, apresentem suas defesas, conforme artigo 7°76 do Regulamento 

Processual da BSM, e eventuais propostas de Termo de Compromisso, com 

exceção das infrações relacionadas à ICVM 301/1999, nos termos do artigo 4077 

e seguintes do Regulamento Processual da BSM. 

São Paulo, 2 de outubro de 2018. 

bJ::é ~ºd,Ses ~" 
Diretor de Autorregulação 

76 Art. 7°. O acusado será intimado para, no prazo de 30 dias da data do recebimento da 
intimação, apresentar defesa, eventual proposta de Termo de Compromisso, bem como 
especificar as provas que pretende produzir. Parágrafo primeiro - O prazo a que se refere o 
caput deste artigo poderá ser prorrogado por mais 30 dias, mediante pedido fundamentado, por 
escrito, dirigido ao Diretor de Autorregulação. Parágrafo segundo - Não será aceita proposta de 
Termo de Compromisso, em acusações por infrações a normas de combate e prevenção à 
"lavagem de dinheiro". Parágrafo terceiro - Serão rejeitados os pedidos genéricos de produção 
de provas, bem como quaisquer pedidos de provas impertinentes, desnecessárias ou 
protelatórias. Parágrafo quarto - O Diretor de Autorregulação tem competência para dirimir 
quaisquer incidentes relativos à intimação do acusado. Parágrafo quinto - O acusado poderá ser 
representado por advogado, devidamente nomeado para esta finalidade. Parágrafo sexto - A 
falta de manifestação das partes interessadas não impedirá o andamento do processo 
administrativo. 
77 Art. 40 A proposta de Termo de Compromisso deverá expressar claramente que o 
compromitente obriga-se, no mínimo: 1 - a cessar a prática de atividades ou atos considerados 
infringentes; e li - a corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando eventuais 
prejuízos. 
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