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TERMO DE ACUSAÇÃO 

BM&FBOVESP A SUPERVISÃO DE MERCADOS - BSM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO N° 14/2016 

ACUSADOS : SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. 

GERSON LUIZ MENDES DE BRITO 

I. INTRODUÇÃO 

o Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESP A 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, determina a instauração de Processo 

Administrativo Ordinário, em face de SOCOP A - Sociedade Corretora Paulista S.A., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nO 62.285 .390/0001 -40, com 

endereço à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 1355, 3° andar, Jardim Paulistano, CEP 

1452002, São Paulo/SP ("SOCOP A" ou "Corretora"), Gerson Luiz Mendes Brito,  

 ("Gerson" ou "Diretor"), Diretor 

responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nO 30111999 da SOCOPA, à época dos 

fatos, em razão dos elementos de autoria e materialidade de infrações apurados nos Pareceres 

da Superintendência de Acompanhamento de Mercado nO 96/2015 ("Parecer SAM") (Doc. 1), 

que é parte integrante deste Termo de Acusação, conforme a seguir descritos: 
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11. FATOS 

1. No período de 24.09.2009 a 14.04.2015, oito clientes ("Clientes") da SOCOPA 

realizaram 21 transferências privadas de valores mobiliários para a conta da cliente  

') com a finalidade de doarem valores mobiliários ou de realizar venda 

privada para 

2. Após receber as transferências,  vendeu as ações a mercado, resultando no 

montante de R$ 391.684, 63. 

3. No cadastro, declarou rendimento mensal de R$ 1.500,00 e não há quaisquer 

bens declarados. De acordo com os parâmetros estabelecidos pela SOCOP A em seu descritivo 

de função PLD disponibilizado em Auditoria Operacional realizada na Corretora (Doc. 2), a 

capacidade financeira da cliente é de R$ 15.000,00, conforme será explicado no item "IIl. 

Irregularidades" . 

4. No período de 24.09.2009 a 14.04.2015, conforme demonstrado na Tabela 1 abaixo, 

 vendeu a mercado os ativos recebidos: 

I tem sua primeira ficha cadastral datada de 11.03.2009, com duas atual izações em 05 .08.2011 e 
20.09.2013 . 
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Tabela 1 - Transferências recebidas por  no período de 24.09.2009 a 14.04.2015 

CPF! QTDE VALOR DATA DATA DATA DA 

CNPJ CLIENTE ATIVO DE DA VENDA CADASTRO DÉBITO EM VENDA POR 
AÇÕES CUSTÓDIA 

 ITUB 2.365 79.012,502 21/09/2009 
24/09/2009 24/09/2009 
21 / 10/2009 22/10/2009 

. ITUB 1.500 43.000,00 29/11/2012 11 /12/20 12 
12/12/20 12 
20/12/2012 

. 
 

ITUB 330 9.000,00 15/ 10/2013 23/10/2013 25/1 0/20 13 

. 
BRGE 222 27/ 11 /2013 
RPAD 54 10.200,00 13/ 11 /2013 26/1 1/2013 28/1 1/2013 

 SANB 74.096 06/ 12/2013 

OIBR 596 
TELB 55 

63.250,00 19/ 12/201 3 
23/12/2013 26/12/2013 

  TIMP 893 15/1 0/20 14 20/10/2014 
VIVT 1.135 

. ITUB 660 21.300,00 27/05/2014 03/06/2014 
03/06/2013 

 05/06/2013 

 
 ITUB 968 30.000,00 04/09/2014 28/ 10/2014 30/ 10/2014 

 

01 /04/2015  
 BBDC 3.500 107.175,003 05/03/2015 

31/03/2015 13/04/2015 
. 14/04/20 15 06/05/2015 

08/05/2015 

TOTAL GERAL 362.937,50 

Fonte: BM&FBOVESPA 

5. Após as vendas dos ativos, transferiu o valor da venda para sua conta-

corrente bancária. 

20 formulário de Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários relativo à transferência de 2.365 ações 
ITUB4 de  para foi solicitado, porém a Corretora não o enviou, assim, os valores de aquisição 
foram apurados a partir da cotação de fechamento da ação no dia da transferência. 
3 O formulário de Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários relativo à transferência de 2.500 ações 
BBDC4 de para foi solicitado, porém a Corretora não o enviou, assim, os valores de aquisição 
foram apurados a partir da cotação de fechamento da ação no dia da transferência. 
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IH. IRREGULARIDADES 

6. realizou sessenta e oito operações de venda a preços de mercado que 

resultaram em volume financeiro de R$ 391.684,63. Essas vendas são relativas aos ativos 

recebidos por meio de transferência privada (cessão de propriedade ou venda privada) dos 

Clientes da Corretora. 

7. Nos Descritivos de Auditoria do Processo de Função PLD de 05.05.2014 e de 

15 .04.2015 ("Descritivos") (Doc. 2), que suportam os relatórios de auditoria nO 57/14 e 

255/15, foi informado que o sistema DocSpider está parametrizado para identificar a 

compatibilidade do volume operado com a capacidade financeira. 

8. Conforme descritivo, em atendimento ao artigo 6°, inciso I, da ICVM 301199, para 

operações cujos valores se afigurem incompatíveis com os rendimentos e/ou a situação 

patrimonial ou financeira, tomando por base as informações cadastrais, a Corretora verifica a 

movimentação mensal de operações de compra ou venda de ativos duas vezes maiores que a 

capacidade financeira do cliente. De acordo com os parâmetros estabelecidos pela SOCOP A, 

a capacidade financeira é cadastrada no Sinacor e calculada da seguinte forma: 

./ Bens Imóveis: 25% 

./ Valores Financeiros / Ações: 100% 

./ Rendimentos / Salário/ Pró Labore / Outros: 999% ou 10 vezes o valor. 

./ Bens Móveis: 50% 

./ Balanço Patrimonial (Capital Circulante Liquido ou Patrimônio Líquido): até 100% 

./ Investidores Não Residentes e Fundos de Investimentos: até 100% do Patrimônio 

Líquido, com um limite máximo inicial de R$ 5.000.000,00. 

9. Considerando que não declarou bens em seu cadastro; que não se mantinha 

posicionada após as transferências de ativos recebidas, vendendo-os em seguida; e que seu 

rendimento mensal declarado foi de R$ 1.500,00, pelos parâmetros estabelecidos pela 
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Corretora de 10 vezes o valor dos rendimentos, conclui-se que a capacidade financeira da 

cliente, para o propósito de monitoração, é de R$ 15.000,00. 

10. A Corretora destaca, em seu descritivo, que o monitoramento referente à 

compatibilidade da capacidade financeira e patrimonial do cliente em relação às suas 

respectivas operações é realizado pelo sistema DocSpider e que são avaliadas todas as 

movimentações de conta-corrente e de compra e venda em ações que estiverem em desacordo 

com a capacidade financeira do cliente. 

11 . Os valores movimentados por  individualmente, teriam sido verificados ao 

menos em três oportunidade pela Corretora, destacados nos anos de 2014 e 2015 , 

considerando os parâmetros informados nos Descritivos, conforme tabela abaixo: 

VI o ume em operaçoes d e  compara d 'd d fi o com a sua capacI a e mancelra 
Descritivos Sistema 

Filtro que a 
Filtro que a 

Ultrapassa 
Volume Capacidade Corretora Ultrapassa filtro 

Corretora cadastrou 
Filtro que a 

Ano Mês em Financeira informou que informado no 
em seu sistema (Cap. 

Corretora 
Operações (Renda x utiliza (Cap. Descritivo cadastrou em 

10) Financeira x 2) 
Financeira x 10) 

seu sistema 

set 71 .265,50 15.000,00 30.000,00 Sim 150.000,00 Não 
2009 

out 7.937,05 15.000,00 30.000,00 Não 150.000,00 Não 
2010 ago 484,68 15 .000,00 30.000,00 Não 150.000,00 Não 
2012 dez 54.242,31 15 .000,00 30.000,00 Sim 150.000,00 Não 

jan 26.890,38 15.000,00 30.000,00 Não 150.000,00 Não 
out 10.914,82 15.000,00 30.000,00 Não 150.000,00 Não 

2013 
nov 11.464,00 15 .000,00 30.000,00 Não 150.000,00 Não 
dez 2.579,00 15 .000,00 30.000,00 Não 150.000,00 Não 

20 14 
jun 23 .179,80 15 .000,00 30.000,00 Não 150.000,00 Não 
out 99.292,66 15.000,00 30.000,00 Sim 150.000,00 Não 
abr 36.736,00 15.000,00 30.000,00 Sim 150.000,00 Não 

20 15 
mai 79.285,00 15.000,00 30.000,00 Sim 150.000,00 Não 

12. Em atendimento ao artigo 6°, inciso IH, da ICVM 301199, para operações que 

evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou frequência de negócios, a 

Corretora utiliza o parâmetro "movimentação atípica", do sistema DocSpider, que identifica 

o total da movimentação financeira do mês (soma de créditos e débitos em conta corrente 

separadamente) maior que a média da movimentação dos últimos três meses. 

13. Na análise da movimentação financeira de verificou-se que nos meses de 

junho de 2014, outubro de 2014, abril de 2015 e maio de 2015 , a movimentação foi superior 
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à média dos últimos 3 meses. Destacamos na tabela abaixo os anos de 2014 e 2015 por ser o 

período em que a Corretora informou os parâmetros utilizados para monitoração dos clientes 

em seus Descritivos e considerando os parâmetros do sistema implantado: 

Volume movimentado em conta corrente por comparado com a média do 
volume dos últimos 3 meses 

Descritivos Sistema 

Volume em Conta Média dos últimos 3 Ultrapassa Média dos últimos 3 Ultrapassa 

Corrente meses filtro meses x2 filtro 
Mês informado no 

cadastrado 
no sistema 

Crédito Débito Crédito Débito Descritivo Crédito Débito da Corretora 

set 70.855,83 -70.855,83 - - Sim - - Sim 

out 7.869,43 -7.869,43 70.855,83 -70.855,83 Não 141.711 ,66 -141.711 ,66 Não 

ago 474,84 -474,84 - - Sim - - Sim 

dez 24.037,25 -20.026,32 - - Sim - - Sim 

jan 26.845,09 -30.856,02 24.037,25 -20.026,32 Sim 48.074,50 -40.052,64 Não 

fev 12,60 -12,60 25.441 ,17 -25.441 , 17 Não 50.882,34 -50.882,34 Não 

mar 257,25 -257,25 16.964,98 -16.964,98 Não 33.929,96 -33.929,96 Não 

ou! 10.883,28 -10.883,28 - - Sim - - Sim 

nov 11 .338,53 10.883,28 -10.883,28 Sim 21.766,56 -21.766,56 Não 

dez 2.557, 13 -11.629,03 11.110,91 -10.883,28 Sim 22.221 ,81 -21.766,56 Não 

jan -2.266,63 8.259,65 -11.256, 16 Não 16.519,29 -22.512,31 Não 

jun 23.157,15 -23.157,15 - .. - Sim .. ~-- - - Sim .. 
jul 9,90 -9,90 23.157, 15 -23 .157, 15 Não 46.314,30 -46.314,30 Não -
out 97.997,11 -65 .498, 1 ~ I.-...c... ~,90 -9,90_ 1- - Sim 19,80 -19,ª0 Sim 

nov -32.498,95 97.997,11 -65.498,16 Não 195.994,22 -130.996,32 Não 

abr 36.708,56 -36.708,56 - - Sim - - Sim 

mai 79.244,70 -79.321,00 36.708,56 -36.708,56 Sim 73.41712 -73 .417.12 Sim 
. (' onte: BM&FBOVESPA 

14. Portanto, tanto os parâmetros quanto o sistema implantado pela Corretora teriam 

identificado o caso, possibilitando a análise das operações de em quatro diferentes 

oportunidades nos anos de 2014 e 2015. 

15. Em atendimento ao artigo 6°, inciso X, da ICVM 301 /99, para transferências 

privadas, sem motivação aparente, de recursos e de valores mobiliários, o departamento de 

Risco da Corretora monitora a transferência de ativos por meio do sistema de controle de risco . 

e são considerados na avaliação da compatibilidade a situação financeira patrimonial 

declarada pelo cliente. 
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16. No período de 2009 a 2015, oito Clientes da SOCOPA realizaram vinte e uma 

transferências privadas de valores mobiliários para a conta da cliente No entanto, nos 

questionamentos feitos pela BSM para esclarecer o caso identificado, a Corretora não 

informou a detecção das transferências pelo departamento de Risco ou a análise feita por esse 

departamento para não considerar as transferências como atípicas. Além disso, conforme 

descrito e relacionado nas tabelas acima, em quatro meses as transferências deveriam ter 

gerado alertas para a Corretora. 

IV. MANIFESTAÇÃO DA SOCOPA 

17. Por melO do ofício 0944/2015/SAM/DARlBSM, em 22.06.2015, (Doc. 3), a 

Corretora foi questionada a respeito das operações descritas neste Termo de Acusação. O 

ofício: a) questionou a transferência de valores mobiliários dos Clientes para  e a sua 

posterior venda considerando sua capacidade econômico-financeira, e b) solicitou a 

investigação dos fatos e, caso fosse constatada alguma irregularidade, que fossem adotadas 

medidas imediatas (fls. 1/2 do Doc. 3). 

18. Em 13.07.2015, a Corretora apresentou resposta (Doc. 4), referindo-se 

expressamente às movimentações de e afirmando que essas "não foram objeto de 
enquadramento nos parâmetros de monitoramento do Sistema de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro da SOCaPA". (fls. 1 do Doc. 4). 

19. Apesar do descritivo da Corretora, na função PLD, expressamente informar os 

controles que são feitos para atender ao artigo 6°, incisos I, III e X da ICVM 301/99, e que 

teriam detectado o caso apresentado neste Termo de Acusação, a SOCOPA afirmou que as 

operações não foram enquadradas em seus parâmetros. Não houve menção quanto à análise 

da compatibilidade entre as operações de venda realizadas por , a movimentação de 

recursos, a capacidade econômico-financeira de e as transferências por ela recebidas. 

20. Após os questionamentos da BSM, em 13.07.2015, que a Corretora optou por 

inativar o cadastro de e suspender qualquer movimentação da cliente que havia operado 

desde setembro de 2009 a abril de 2015. Não houve qualquer menção de comunicação ao 

COAF acerca das movimentações mencionadas no ofício. 
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v. CONDUTAS 

21. Em Auditoria Operacional realizada na SOCOPA em 2015 (Doc. 2), aferiu-se que 

a Corretora realiza monitoramento para detecção de todos os incisos do artigo 6° da ICVM 

301/99 tendo controles detalhados para cada inciso. 

22. A ilustração abaixo mostra que as operações realizadas por deveriam ser 

identificadas como atípicas. O círculo branco mostra as etapas das operações de  e os 

quadrados cinza mostram os parâmetros informados pela Corretora que gerariam alertas. 

Operações realizadas por  

• Todas as transferências 
são analisadas pela área 
de risco. 

• A movimentação de conta 
corrente da cliente é 
atípica considerando o 
parâmetro que a Corretora 
informou no Descritivo e 
que cadastrou em seu 
sistema de PLD. 

Transferência 
das ações 

Cliente retira 
dinheiro de 
sua Conta 
Corrente 
(Débito) 

Fontes: BM&FBOVESPA e Descritivos 

Venda das 
ações no 
mercado 

Dinheiro da 
venda entra 

na Conta 
Corrente 
(Crédito) 

·0 volume movimentado 
pela cliente é atípico 
considerando o parâmetro 
que a Corretora informou 
no Descritivo. 

• A movimentação de conta 
corrente da cliente é 
atípica considerando o 
parâmetro que a Corretora 
informou no Descritivo e 
que cadastrou em seu 
sistema de PLD. 

23. Além das operações se enquadrarem nos parâmetros de monitoramento informados 

pela Corretora, conforme demonstrado no item "III. Irregularidades" deste Termo de 

Acusação, as transferências foram recorrentes. 
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24. As sessenta e oito operações de venda realizadas por  a preços de mercado 

resultaram em volume financeiro de R$ 391.684,63 . Conforme Descritivos da Corretora, esse 

montante movimentado por  é incompatível com a situação econômico-financeira 

declarada pela própria cliente em seu cadastro. 

25. Neste quesito, pelos parâmetros dos Descritivos, a Corretora teria identificado o 

caso, conforme apontado no item 11 deste Termo de Acusação. No entanto, pelos parâmetros 

implementados no sistema da Corretora, menos rigorosos que os dos seus Descritivos, não foi 

possível identificar as operações atípicas. 

26. As sessenta e oito operações de venda realizadas por também evidenciavam 

oscilações significativas em relação ao volume de negócios e, pelo teste feito no item 13 deste 

Termo de Acusação, a Corretora identificaria, ao menos em quatro oportunidades entre 2014 

e 2015 , anos referente aos seus Descritivos, as ocorrências que ultrapassaram os filtros. 

27. Tanto o informado nos Descritos, quanto o parâmetro estabelecido pelo filtro 

identificariam as atipicidades. Logo, esse controle necessariamente teria apontado as 

operações de em seus filtros, indicando ou falha no sistema em si ou falha no tratamento 

do problema identificado. 

28 . As vinte e uma transferências privadas recebidas por de oito clientes 

diferentes, com a finalidade de doarem valores mobiliários ou de realizar venda privada para 

a cliente deveriam ter sido, conforme informado pela Corretora, identificadas pelo 

departamento de risco que analisa todas ocorrências de transferências privadas, sem 

motivação aparente de valores mobiliários. 

29. A Corretora, em sua resposta ao ofício da BSM, deveria, portanto, ter informado o 

registro desta análise e o seu desfecho, fosse pelo arquivamento por considerar que as 

operações não eram atípicas, seja a comunicação do caso ao COAF por considerar as 

operações atípicas. 

30. Nos termos do artigo 6° da ICVM nO 30111999, a Corretora deve monitorar 

situações atípicas que, nos termos dos incisos, possam configurar situações passíveis de 

lavagem de dinheiro. 
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31. A resposta da Corretora aos questionamentos da BSM de que as operações não 

foram objeto de enquadramento nos parâmetros de monitoramento do sistema de PLD está 

compatível apenas no que se refere à detecção via controle comparativo de volume de 

operações com a capacidade financeira. Pois os parâmetros implementados na Corretora estão 

menos rigorosos que os dos Descritivos que teriam detectado o caso. 

32. No entanto, pelos outros dois controles, a Corretora identificaria o caso, pois o 

controle de volume movimentado em conta corrente comparado com a média dos últimos três 

meses e o controle de transferências privadas sem motivação aparente, seja com os parâmetros 

dos Descritivos seja com os parâmetros implementados de fato na Corretora, apontariam as 

operações de  como atípicas. 

33 . No primeiro controle, ao menos em três oportunidades entre 2014 e 2015, anos 

referente aos Descritivos da Corretora, as ocorrências ultrapassaram os filtros. 

34. No segundo controle, transferências privadas, sem motivação aparente de valores 

mobiliários deveriam ter sido analisadas pelo departamento de risco da Corretora e, caso não 

as enquadrassem como atípicas, deveria ter o registro desta análise com 

documentação/argumentação suporte para tanto ou, caso se enquadrassem como atípicas, 

deveria ter sido feita comunicação do caso ao COAF. 

35. A atuação de Gerson, na qualidade de diretor responsável pelo cumprimento da 

ICVM nO 301/1999, foi falha por: 

DARlSJURlCBA 

a) não ter identificado o caso em seu monitoramento de prevenção à 

lavagem de dinheiro, quando foi demonstrado acima que, em dois 

controles implementados pela Corretora, seria possível detecta-lo; 

b) por ter implementado parâmetro menos rigoroso que aquele 

mencionado nos Descritivos da Corretora no que se refere ao 

controle de volume movimentado comparado com a situação 

econômico-financeira do cliente; 

c) por ter implementado parâmetro diverso daquele mencionado nos 

Descritivos da Corretora no que se refere às oscilações 

significativas comparadas com o volume de negócios; e 
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d) por não ter informado a análise, ou não, do departamento de risco 

em relação ao caso da quie recebeu vinte e uma 

transferências privadas, sem motivação aparente de valores 

mobiliários. 

36. O dever de atuar de maneira diligente nas atividades realizadas pelo diretor faz com 

que Gerson desenvolva controles eficazes para prevenção à lavagem de dinheiro. 

37. No entanto, Gerson aplicou de maneira inadequada os parâmetros declarados nos 

Descritivo da SOCOP A no que se refere ao controle do inciso IH do artigo 6° da ICVM 301/99, 

aplicou parâmetros mais frouxos nos sistemas de controle no que se refere ao controle do 

inciso I do artigo 6° da ICVM 301 /99, e não informou se houve análise do departamento de 

risco no que se refere ao controle do inciso X do artigo 6° da ICVM 301/99. 

38. Gerson se responsabiliza pelo cumprimento do que está descrito em suas próprias 

normas e daquilo que foi informado à auditoria que era executado para fins de controle de 

PLD. Pela descrição dos controles dos incisos do artigo 6° da ICVM 301/99 que a Conetora 

afirmou ter, o caso descrito neste Termo de Acusação teria sido identificado, ao menos em 

dois dos controles implementados na Conetora. 

39. A Conetora e o Diretor, ao não detectarem situações atípicas, nos termos da ICVM 

301199, falharam no seu dever de monitorar operações e situações envolvendo valores 

mobiliários. 

DAR/SJUR/CBA BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, 8° andar 
01013-001 - São Paulo, SP 
Te!. : (11) 2565-4000- Fax: (11) 2565-7074 



BSM~ 
BM&FBOVESPA 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Admini strat ivo Ord inár io na 14/2016 
SOCOPA Correrora Pauli sta S.A. e Gerson Luiz Mendes cle Brito - Termo cle Acusação - Fls. 12 

VI. ACUSAÇÃO 

40. Diante do acima exposto, a Corretora infringiu a ICVM nO 301/1999: 

a) em seu artigo 6°, inciso X, 4pois falhou no monitoramento de 

transferências de ativos, por cessão de propriedade ou venda 

privada, de oito clientes da Corretora para sem motivação 

crível; 

b) em seu artigo 6°, inciso I, 5 pois falhou no monitoramento das 

vendas desses ativos, por ncompatíveis com sua situação 

patrimonial, conforme suas informações cadastrais; e 

c) em seu artigo 6°, inciso I1I,6 pois falhou no monitoramento das 

vendas desses ativos, por que evidenciaram oscilação 

significativa em relação ao volume de negócios. 

41. Gerson, nos termos de suas responsabilidades como diretor responsável pelo 

cumprimento da ICVM nO 301/1999, conforme artigo 10°, infringiu a ICVM nO 30111999, em 

seu artigo 9°, inciso e na medida em que falhou em seu dever de implementar procedimentos 

e controles internos que viabilizem a fiel observância à norma, e, por fiel observância entenda-

4 "Art. 6° Para fins do disposto no art. 11, inciso I, 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: 
X - transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de valores mobiliários; ( .. . )" 

5 " Alt. 6° Para fins do disposto no art. 11, inciso 1, da Lei nO 9.613, de 1998, as pessoas mencionadas no alt. 2° 
desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações ou situações envolvendo títulos ou 
valores mobiliários: 
I - 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 ; ( .. . )" 
6 "Alt. 6° Para fins do disposto no art. 11 , inciso I, 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: 
111 - operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou freqüência de negócios de 
qualquer das partes envolvidas ( ... )" 
7 " 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, contemplando, inclusive: ( ... )" 

DAR/SJUR/CBA BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, 8° andar 
01013-001 - São Paulo, SP 
Tel. : (11) 2565·4000- Fax: (11) 2565-7074 



BSM' 
BM&FBOVESPA 
SUPERVISÃO .DE MERCADOS 

Processo Admin istrativo Ord i n ~ r i o n° 14/2016 
SOCOPA Corretora Paul ista S.A . e Gerson L uiz Meneies ele Brito - Termo de Acusação - Fls. 13 

se identificação de situações atípicas que possam permitir que a Corretora esteja em 

consonância com as disposições da ICVM nO 301/1999. 

42. Intimem-se os defendentes para que, no prazo de 30 dias, apresentem suas defesas, 

informando que poderá ser proposta celebração de Termo de Compromisso, nos termos do 

artigo 3° do Regulamento Processual da BSM. 

~u: : 9

j

de ser:: 2016. 

Marcos José Rodrigues Torres 
Diretor de Autorregulação 
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