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FAORO & FUCCI 
A D V O G A D O 5 

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2018 

Aos Srs. 

Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 

Luiz Felipe Amaral Calabró 

Superintendente Jurídico 

BSM Supervisão de Mercados 

Rua do Mercado, 11 - Centro 

Rio de Janeiro - RJ, 

Cep: 20010-120 

C'/C Por e-mail 

Ref. Processo Administrativo Disciplinar nº 712018 ("P AD") 

Prezados Senhores, 

VIC DTVM S.A. ("VIC"), VICTOR ADLER e CARLOS EDUARDO 

FERREIRA CORREA (os dois últimos, "Diretores" ou, em conjunto com VIC, 

"Defendentes"), já devidamente qualificados no Termo de Acusação ao PAD, 

representados pelo subscritor da presente (Anexo 1 ), vêm, em atenção ao Ofício 

OF/BSM/SJURIPAD-0313/2018, datado de 31 de outubro de 2018 e recebido em 1º de 

novembro de 2018 ("Ofício"), informar e requerer o quanto segue: 

A. Tempestividade 

O Ofício foi recebido, por e-mail, em 1 º de novembro de 2018, quinta-feira, 

conferindo o prazo de 1 O (dez) dias para que os Defendentes se manifestem sobre o 

condicionamento da proposta de Termo de Compromisso, conforme deliberado pelo 

Pleno do Conselho de Supervisão ("Pleno"), em sua 97ª Reunião Extraordinária, realizada 

em 24 de outubro de 2018. 
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Considerando que 2 de novembro de 2018, sexta-feira, foi um feriado nac1UH;~t7" 

prazo para atendimento ao Ofício iniciou em 5 de novembro de 2018 e teria seu termo 

final em 14 de novembro de 2018. É tempestiva, portanto, a presente. 

B. Das tratativas para a elaboração da proposta de Termo de Compromisso no 

processo administrativo em referência e dos condicionantes aprovadas pelo Pleno 

Os Defendentes foram notificados acerca da instauração do P AD por meio do 

expediente OF/BSM/SJUR/PAD-0281/2018, datado de 3 de outubro de 2018, que lhes 

conferiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa e todos os documentos 

comprobatórios de suas alegações, bem como especificar provas que pretendam produzir. 

Mencionado expediente facultou ainda a apresentação de proposta de celebração do 

Termo de Compromisso. 

Imediatamente, o Sr. Victor Adler entrou em contato com o Diretor . de 

Autorregulação da BSM, Sr. Marcos José Rodrigues Torres (o Superintendente Jurídico 

da BSM, Sr. Luiz Felipe Amaral Calabró também acompanhou a conversa por telefone), 

que, em conversa gravada (Anexo 2) 1, prestou-lhe os seguintes esclarecimentos: 

Em primeiro lugar, o Termo de Compromisso, preenchidos os requisitos legais 

aplicáveis, seria o instrumento legal para o tratamento de todas as infrações imputadas ao 

Sr. Victor Adler. Ou seja, não lhe foi esclarecido que o Termo de Compromisso não 

abarcaria as condutas tipificadas como Infração à Instrução CVM nº 3O1, de 1999, e que, 

portanto, seria necessária a apresentação de defesa em relação aos referidos pontos. 

Quanto ao conteúdo da proposta de Termo de Compromisso que seria apresentado 

- discutido em diversos trechos da gravação - ele envolveria o desligamento da VIC da 

B3, que continuaria a ser uma instituição financeira, entretanto, sem desempenhar 

quaisquer atividades de custódia, nem consequentemente manter os respectivos vínculos 

com a B3. Neste sentido, a atual carteira de clientes da VIC seria transferida para outras 

corretoras (transferência da base de clientes) e todas as operações seriam intermediadas 

apenas por essas outras corretoras. 

Um ponto que foi repisado inúmeras vezes foi que, neste caso, isto é, em que o 

participante se compromete a sair da B3, não haveria a necessidade de oferecimento de 

qualquer prestação pecuniária adicional ao desligamento. 

1 A gravação da conversa pela VIC é feita por determinação da 83. 
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Conforme frisado pelo Sr. Marcos José Rodrigues Torres, "em gera -..' ...u-.v.r" 

entende que não haveria a necessidade de contrapartida pecuniária. Apenas por clareza, 

transcreva-se o trecho fundamental da conversa: 

V A: Entendi. E me diz uma coisa, Marcos: E se eu me desligar? 

Se dentro do meu acordo, do meu Termo de Conduta e 

Ajustamento eu pedir um prazo de 180 dias para eu me desligar? 

MT: Já houve isso também e já houve casos, inclusive, de 

desligamento e contrapartida financeira zero, já houve também. 

VA: Contrapartida financeira zero? 

MT: Isso. É uma outra forma também .... 

V A: Certo. 

MT: Você vai fazer... 

VA: Porque eu já tive esse, eu nem estava sabendo de 

contrapartida financeira, entendeu? 

MT: São os elementos, isso tá na lei, né, você institui a 

possibilidade de termo de compromisso e a lei estabelece os 

elementos mínimos para firmar o termo de compromisso e dado 

que a gente tem um mandato delegado pela CVM, a CVM 

também acompanha e requer que a gente siga os mesmos 

procedimentos que ela segue lá ... 

V A: Certo. Então ... 

MT: Essa possibilidade que você falou já foi feita aqui mais de 

uma vez e é um caminho também .. . 

VA: Quer dizer, eu me desligando não teria multa nenhuma? 

MT: É, em geral é isso, o conselho vai analisar, mas em geral é 

ISSO. 

Sem entrar no mérito do acordo feito entre o Sr. Marcos José Rodrigues Torres e 

o Sr. Victor Adler, aquele orientou esse a apresentar imediatamente a referida proposta, 

nos termos acordados, sendo inclusive orientado que seria dispensável a apresentação de 

qualquer defesa ou mesmo a assistência e orientação de um advogado: 

MT: Bem, vamos lá: o conselho aprecia isso nas reuniões 

quinzenais. A próxima reunião será quinta-feira da semana que 

vem [ 18 de outubro de 2018], então se você conseguir apresentar 
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a 

mim, direto. 

V A: O .meu advogado que faria isso ... Você acha necessidade de 

fazer um advogado ou não? 

MT: Não há necessidade. 

V A: Não há necessidade, né? 

MT: Então ... 

V A: Só um instantinho. Cristiane 2 
, não há necessidade de 

advogado, eles têm uma reunião quinzenal e a próxima é na quinta 

feira que vem. Você consegue aprontar isso tudo até terça ou 

quarta - quarta-feira de manhã, tá bom? 

MT: Quarta-feira de manhã tá bom. 

V A: Dizendo todos os pontos que nós já fizemos e mandar por e

mail a documentação, inclusive dizendo o que falta, e eu me 

comprometendo ... 

MT: Se você for na opção de deixar de ser participante ... . 

VA: Abrevia? 

MT: Sim, é algo adicional importante ... 

Apenas para evitar qualquer mal-entendido, o Sr. Victor Adler teve o cuidado de 

reiterar que os pontos acima compreenderiam todo o acordo e que os mesmos bastariam 

para tratar as questões constantes no PAD: 

2 Funcionária da VIC 

V A: Perfeitamente, sem problema nenhum. Então deixa eu 

recapitular: até terça-feira eu vou te mandar tudo que já foi feito, 

tudo que falta e a gente coloca um compromisso meu da gente se 

desligar no prazo de 180 dias. Tá bom assim, Cristiane? Tá 

fechado, Marcos? 

MT:Ok! 

V A: Deixa eu só dizer uma coisa: meu pai me ensinou que tudo 

aquilo que a gente não pretende cumprir não adianta assinar, de 

maneira que quando eu digo que o que está fechado de boca, está 

fechado. 

MT: Não tenha dúvidas. 

VA: Tá bom? 

MT: Tá certo 
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V A: Então tá combinado. 

Verifica-se, portanto, que o Sr. Victor Adler e o Sr. Marcos Torres, que nao deixa 

de ser um preposto da BSM, acordaram que o Termo de Compromisso teria os seguintes 

elementos: (a) abrangeria todas as condutas imputadas no Termo de Acusação; (b) em 

atendimento ao disposto no Artigo 40, incisos I e II, os Defendentes promoveriam o 

desligamento da VIC da B3, que continuaria a ser uma instituição financeira, entretanto, 

sem desempenhar quaisquer atividades de custódia junto à B3, nem consequentemente 

manter os respectivos vínculos com a B3; ( c) ainda em atendimento aos mesmos 

dispositivos, seria estabelecido um prazo para encerrar as operações em curso e migrar a 

base de clientes da VIC para outras corretoras; e (d) não haveria o pagamento de qualquer 

prestação financeira, sendo este o entendimento do Pleno, em geral, para tais casos. 

Em linha com o que foi combinado por telefone, em 16 de outubro de 2018, o Sr. 

Victor Adler encaminhou a proposta de Termo de Compromisso que consta dos autos 

deste processo. Também em linha com o que havia sido tratado entre eles, os Defendentes 

deixaram de constituir advogado para analisar a matéria, apresentar suas defesas, 

informar as provas que gostariam de produzir ou mesmo se manifestar sobre o mérito de 

qualquer dos itens que constaram do Termo de Acusação. 

Cumpre destacar, ainda, que após o envio da referida proposta, o Sr. Marcos 

Torres, por e-mail enviado no dia 17 de outubro (Anexo 3), informou que o material 

estaria adequado, sendo dispensável a apresentação de qualquer defesa ou material 

complementar, e que seria submetido ao Pleno no dia seguinte. 

Tal entendimento deriva, inclusive, de informação passada pelo Sr. Marcos Torres 

em conversa telefônica, segundo o qual o envio do Termo de Compromisso contendo o 

pedido de desligamento tonaria "sem objeto" a necessidade de defesa ou envio de 

documentos, bem como a constituição de advogado. Veja: 

V A: Dizendo todos os pontos que nós já fizemos e mandar por e

mail a documentação, inclusive dizendo o que falta, e eu me 

comprometendo ... 

MT: Se você for na opção de deixar de ser participante .... 

V A: Abrevia? 

MT: Sim, é algo adicional importante ... 

V A: Eu posso colocar sim. 
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essa exigência ... 

VA: Relatar o que a gente já fez, relatar o que está por fazer, me 

parece pelo que você falou, é só o risco ... 

MT: O que está por fazer, você vai colocar como o desligamento. 

Então, não fará isto, porque vai se desligar e perde o objeto. 

VA: Certo. Isso eu posso mandar. Isso eu posso mandar. Tudo 

que já foi feito, o que está por fazer e colocar que eu vou me 

desligar do participante nacional, perfeito." 

Foi com enorme surpresa, portanto, que os Defendentes receberam o resultado da 

deliberação do Pleno, na reunião realizada no dia 24 de outubro de 2018, que, por 

unanimidade, condicionou a celebração do Termo de Compromisso "(i) ao pagamento do 

valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) à BSM, sendo R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil [reais]) pela Corretora, R$ 100.000,00 (cem mil reais) por Victor e R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) por Carlos." Além disto, o escopo do Termo de 

Compromisso foi reduzido, de modo que, não seriam abarcadas infrações imputadas e 

relacionadas ao combate e à prevenção de "lavagem de dinheiro." Por outro lado, o Termo 

de Compromisso incluiria aquilo que foi negociado com o Sr. Marcos Torres3. 

Como não é possível crer que o Sr. Marcos Torres tenha agido de má-fé e tentado 

induzir o Sr. Victor Adler em erro - inclusive orientando-o a não produzir sua defesa 

administrativa, apresentar documentação complementar aquele que estava nos autos, nem 

submeter o assunto ao crivo de advogado - a única explicação plausível é que 

determinados aspectos do caso - que são do conhecimento do Sr. Marcos Torres - não 

foram levados em consideração pelo Pleno. 

Efetivamente, a leitura pura e simples do Termo de Atuação, descontextualizada 

da situação específica dos Defendentes, das orientações equivocadas que eles receberam 

para atender as auditorias da BSM e de falhas da própria B3 na correção das falhas 

identificadas, levam à impressão de que os Defendentes se mantiveram inertes ao 

tratamento das mesmas. Isto é ainda mais crível na medida em que, por um lado, o Sr. 

3 "(ii) a não abertura de novas posições no segmento Derivativos Financeiros e de Commodities e Ouro da 
83 em nome da carteira própria da Corretora, sendo que as posições atualmente em aberto nesse segmento 
devem ser liquidadas no seu prazo de vencimento ou em prazo inferior, caso seja do interesse da Corretora; 
e (iii) ao encerramento das atividades da Corretora como participante da 83, conforme proposta de Termo 
de Compromisso, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contatos da data de celebração do Termo de 
Compromisso com a 8SM." 
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Marcos Torres não estava presente na Reunião Extraordinária do Plano, r · adá em 24 

de outubro de 2018. 

Por este motivo, neste requerimento de reconsideração, os Defendentes vêm levar 

ao conhecimento do Pleno os fatos que levaram o Sr. Marcos Torres a considerar a 

proposta original negociada com os Defendentes alinhadas aos precedentes do Pleno para 

o Termo de Compromisso. Em breve resumo, serão expostos a seguir: (i) as 

peculiaridades do modelo de negócios dos Defendentes; (ii) a responsabilidade da própria 

B3 por parte das falhas atribuídas aos Defendentes; (iii) as medidas que foram 

efetivamente realizadas para sanar as falhas identificadas nos Relatórios de Auditoria nº 

127/2017 e nº 34/2018; e (iv) a ausência de qualquer benefício próprio ou prejuízo a 

terceiros por quaisquer dos atos indicados nos referidos Relatórios. 

C. BREVE INTRODUÇÃO SOBRE A VICE OS DIRETORES 

Antes de tratar, propriamente, do Termo de Acusação objeto deste P AD, toma-se 

a liberdade de tecer algumas considerações sobre a VIC e que são importantes para 

compreender o contexto no qual o Termo de Acusação insere-se. 

A VIC é uma distribuidora fundada em 1977 e que tem um modelo de negócios 

que se extinguirá com a saída dela da B3. Afinal, trata-se uma corretora dedicada 

exclusivamente ao mercado de ações, sendo, entretanto, o oposto do modelo de corretora 

impessoal e massificada que hoje constitui o restante do mercado de intermediários 

brasileiro. Ao contrário, a VIC existe em torno das operações realizadas por seu Diretor 

Presidente, o Sr. Victor Adler, e das pessoas com quem ele mantém relações familiares, 

pessoais ou societárias. 

Em outras palavras, o Sr. Victor Adler, embora não exerça a atividade de gestor 

nem de analista para tais clientes, conhece-os pessoalmente; tem informações detalhadas 

sobre a situação financeira deles e seus respectivos apetites de risco; e mantém um contato 

periódico e assíduo com eles por conta da natureza das outras relações que eles mantêm. 

A título de exemplo, apenas em relação aos clientes mencionados no Auto de 

Acusação,    (" " p. 18)  do Sr. Victor 

Adler há mais de 20 (vinte) anos;    " p. 18) é contador 

e trabalhou - e ainda trabalha, mesmo já aposentado pelo INSS - a vida inteira em 

empresas administradas pelo Sr. Victor Adler;    ,  

 e  . (   ", p. 19) é sociedade controlada 
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pelo Sr. Victor Adler (Anexo 4);   é um 

comerciante de obras de arte que mantém um contato pessoal e profissional com o Sr. 

Victor Adler há mais de 30 anos. E situações como estas repetem-se rigorosamente em 

toda a lista de clientes da VIC. 

Neste ambiente, trabalha-se com um grau de informalidade e confiança que, 

infelizmente, não se mostra mais compatível com o atual ambiente regulatório da B3, 

pensado para relações impessoais e massificadas. Isto com o agravante que, conforme já 

referido, não se trata de uma empresa recém constituída, mas de uma distribuidora que 

atua desta forma e com este modelo de negócios há 40 anos. 

Ademais, não se pode deixar de levar em consideração que o porte da VIC já não 

existe mais no ambiente da B3. E isto por um motivo bastante simples, qual seja, o 

negócio, nesta escala, não comporta a estrutura que passou a ser exigida, salvo se os 

sócios começarem a, em bom português, pagar para trabalhar. 

Apenas para referência, a VIC possui em sua carteira, na data-base de 13 DE 

NOVEMBRO de 2018, 165 clientes com cadastros ativos. Destes, tomando por base o 

primeiro semestre de 2018, 74 realizaram operações de compra ou venda de ações e 

apenas 22 realizaram mais de 5 operações no mesmo período, dos quais desses 22 clientes 

06 são pessoas vinculadas. Traduzindo isto em números, em 201 7, conforme Balanço 

Anexo (Anexo 5), o faturamento bruto anual com corretagem da VIC foi de R$ 

263.017,254
. 

Ocorre que o número de funcionários, sistemas, hardwares e infraestrutura que 

passou a ser exigido para atender às necessidades de controles internos - que é correto e 

coerente com as grandes corretoras e bancos, mas absolutamente desproporcional para as 

necessidades da VIC, diga-se - não é compatível com uma empresa com o seu porte. 

Assim, o que o presente P AD demonstra é que o modelo de negócios da VIC deixou de 

ser compatível com o marco regulatório da B3, em que pese os esforços dos Defendentes 

para adequá-lo. 

Cumpre registrar que a VIC é fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários e 

pelo Banco Central, sendo certo que, ao longo dos anos, a VIC pôde se adaptar 

gradualmente à mudança regulatória desses órgãos e a partir da discussão construtiva com 

os respectivos auditores. 

4 Esclareça-se que a VlC não cobra corretagem nas operações realizadas pelo Sr. Victor Adler e pelas 
sociedades por ele controladas, nem pelos Diretores da VIC e seus respectivos cônjuges. 
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No caso da B3, a situação é diferente. Nestes 40 (quarenta) anos de atividade da 

VIC, a B3 nunca realizou qualquer auditoria nela até 201 7. Quando veio, o hiato entre a 

estrutura da VIC e o marco regulatório da B3 mostrou-se grande demais para ser 

superado. O que se busca, portanto, com a presente proposta de Termo de Compromisso, 

é uma saída da B3 condizente com o comportamento que os Defendentes tiveram ao longo 

dos últimos 40 anos de relacionamento com a B3 e com o mercado de capitais brasileiro. 

D. DAS INFRAÇÕES IMPUTADAS NO PAD E DA AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO 

COMPORTAMENTO DOS DEFENDENTES 

Conforme mencionado, a leitura do Termo de Acusação descontextualizada leva 

a crer que a Auditoria Interna da BSM, em dois relatórios consecutivos, de 2017 e 2018, 

apontou a existência de inúmeras irregularidades que não foram devidamente tratadas ou 

endereçadas. Quanto à gravidade, transparecem acusações de fraude e de descontrole. 

Tendo em vista que a presente petição é apresentada no âmbito da discussão de 

um Termo de Compromisso, não será apresentada a seguir Defesa quanto à licitude do 

comportamento dos Defendentes, mas única e tão somente correções quanto aos fatos 

apresentados no Termo de Compromisso e quanto à avaliação da gravidade da conduta 

dos Defendentes. Conforme demonstraremos a seguir, o quadro que se apresenta para 

discussão do Termo de Compromisso é bastante diverso daquele desenhado no Termo de 

Acusação: 

!. Intermediação de operações no segmento de Derivativos Financeiros e de 

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

acesso na B3 

Antes de entrar no mérito desta imputação, cumpre levar em consideração que a 

VIC realiza para o Sr. Victor Adler e pessoas a ele vinculadas (sociedades por ele 

controladas, sua  e da VIC, bem como a  dele), há mais de 20 (vinte) 

anos, um conjunto de operações no segmento BM&F, envolvendo posições de dólar 

futuro, operações de Ibovespa futuro e, mais recentemente, S&P futuro. 

Embora os valores variem ao longo do tempo, um aspecto é constante: os clientes 

que as realizam, quais sejam, apenas o Sr. Victor Adler, a . , VIC, 

, e    , conforme apurado pela própria 

fiscalização (Nota de Rodapé 9, do Termo de Acusação). Apenas para referência, 
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conforme já referido, a .   é  do Sr. Victor Ad 

 é  e  da VIC, e a VIC e   são sociedades controladas 

pelo Sr. Victor Adler. Isto é, não se tratam de operações que os Defendentes 

disponibilizam para os clientes da VIC nem ofertam ao público em geral. 

Pois bem. Com a edição do Ofício Circular 045/2014-DP, a VIC requereu, por 

meio do "Requerimento de Admissão de Participante", em 18 de novembro de 2014, o 

seu cadastro como PN (Participante de Negócio), com autorização para operar, dentre 

outras, na categoria Derivativos Financeiros e de Commodities de Ouro (Anexo 6). 

Aqui, três aspectos devem ser ressaltados: (a) conforme mencionado, as operações 

objeto deste cadastramento já vinham sendo realizadas pela VIC para as pessoas acima 

indicadas há 20 (vinte) anos ininterruptamente; (b) embora não tenha recebido qualquer 

resposta formal à solicitação, sabe-se que a mesma foi aceita pela B3, de modo que a VIC, 

em 2014, teve o seu registro formalizado como Participante de Negócio, englobando a 

categoria Derivativos Financeiros e de Commodities de Ouro; e (c) consequentemente, 

em 2014, VIC atendia todos os requisitos objetivos para atuar na aludida categoria. 

Ocorre que, em outubro de 2015, a VIC solicitou o seu descadastramento da 

categoria Derivativos Financeiros e de Commodities de Ouro, tendo em vista que, no seu 

entendimento, como tais operações seriam realizadas por meio de um Participante de 

Negociação Pleno (PNP), seria redundante o referido cadastramento. Logo na sequência, 

a B3 confirmou que, naquele momento, estava suspendendo o cadastramento da VIC no 

segmento BM&F (Anexo 7). 

Certo ou errado este entendimento da VIC, fato é que, na Auditoria de 2017, mais 

precisamente em 16 de fevereiro de 2017, a Auditoria da B3 esclareceu o entendimento 

dela de que, mesmo operando por meio de uma PNP, seria necessário o referido cadastro 

para continuar intermediando as operações no segmento BM&F, envolvendo futuro do 

índice Ibovespa, futuro do dólar e, recentemente, futuro S&P 500. 

Imediatamente, isto é, na mesma data, conforme orientação do auditor, foi 

encaminhado requerimento à B3, aos cuidados da Central de Cadastro de Participante da 

BM&F Bovespa, nos seguintes termos: 

"Em atenção ao Ofício BM&FBovespa, a instituição - VIC 

DTVM S/A - Participante de Negociação (PN), requer a sua 
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admissão na categoria abaixo: 

commodities e outro - segmento BM&F Bovespa." (Anexo 8). 

É bem verdade que o referido requerimento nunca foi respondido, entretanto, da 

mesma forma, o requerimento de 2014 também nunca o foi e o mesmo foi aceito. Além 

disto, cumpre registrar que, de 2014 e até o final de 2015, a VIC atendia todas as 

exigências legais necessárias para atuar na referida categoria. Uma exigência que veio a 

ser formulada posteriormente, qual seja, a instalação de um VPN, também já havia sido 

atendida pela VIC que, imediatamente após a apresentação do requerimento, promoveu a 

instalação. 

Por estas razões, com a entrega da solicitação, os Defendentes consideraram que 

a questão estaria superada. Sabe-se, hoje, depois da instauração do presente PAD, que a 

Central de Cadastro de Participante extraviou o referido requerimento e por esta razão 

não deu sequência ao referido cadastramento. 

Em relação a este primeiro ponto, portanto, sem entrar no mérito das acusações -

que não cabem no âmbito da discussão de um Termo de Compromisso - observe-se que: 

(a) a VIC atendia objetivamente todos os requisitos regulamentares para operar na 

categoria da BM&F, tanto que o fazia até o final de 2015 e apenas deixou de fazê-lo por 

um equívoco de interpretação da legislação da B3; (b) a irregularidade apontada é 

meramente cadastral, uma vez que os requisitos objetivos já estavam atendidos; ( c) tendo 

em vista o apontamento da Auditoria, imediatamente, os Defendentes solicitaram o 

pedido de cadastramento; e (d) o referido (re )cadastramento apenas não foi realizado por 

conta de falha da B3 em processar a solicitação dos Defendentes. 

Os fatos acima demonstram, claramente, que a infração apontada tem natureza 

meramente cadastral, uma vez que a VIC possuía todas as condições para ser cadastrada 

no referido segmento da BM&F e, se o cadastro não foi efetivado, tal fato deve-se 

exclusivamente à falha da própria B3. Sem prejuízo, entretanto, cumpre pontuar que, em 

fevereiro de 2018, foram suspensas todas as operações envolvendo VIC e    

no mencionado segmento. Da mesma forma, as operações de Ibovespa futuro e dólar 

futuro também já foram encerradas. As demais operações com os outros participantes, em 

decorrência de suas idiossincrasias, serão encerradas na forma proposta no Termo de 

Compromisso. 
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II Realização de operações fraudulentas nos mercados de valor·~'lfllH".m 

Este item, tratado no item II.1.2, do Termo de Acusação, é uma continuidade 

daquele tratado no item II.1.1, isto é, no sentido de que a VIC não possuía o cadastro 

como PN para a categoria de Derivativos Financeiros e de Comrnodities e Ouro da B3 e, 

portanto, a realização de tais operações caracterizaria fraude, na forma da Instrução CVM 

nº 8/1979. 

Afinal, segundo ali indicado, a VIC, ao operar por meio da , empregaria 

um ardil para, por um lado, obter uma vantagem ilícita "já que a corretora ganha 

corretagem sob essas operações em que realiza essa intermediação irregular" e, por outro, 

"fideliza comercialmente seus clientes." 

Como o objeto desta manifestação é tratar da adequação da proposta de Termo de 

Compromisso, não entrar-se-á no mérito da licitude do comportamento dos Defendentes, 

mas apenas dos fatos que constam do Termo de Acusação. Neste sentido e com o devido 

respeito à BSM, só se pode concluir que o ponto II.1.2, do Termo de Acusação foi um 

recorte e cola mal feito de outro caso. 

Afinal, conforme a própria Auditoria verificou in loco, a VIC nunca recebeu 

quaisquer taxas de corretagem pelas operações realizadas no segmento da BM&F. Apenas 

para comprovar este ponto, em anexo (Anexo 9), segue o boleto de todas as operações 

realizadas pela VIC, por intermédio da , e analisadas pela Auditoria 20175
. 

Observe que não existe nada de extraordinário neste comportamento, tendo em 

vista que, conforme já referido e apurado pela mencionada Auditoria (Nota de Rodapé 9, 

do Termo de Acusação), apenas o Sr. Victor Adler, a .  , VIC,  

 e a .   realizaram operações no segmento da BM&F, isto é, 

justamente, o   da VIC, empresas por ele controladas, sua  e sua 

 

Em resumo, portanto, sob o aspecto financeiro, o beneficio econômico para a VIC 

com a intermediação das operações no BM&F Bovespa é rigorosamente igual a R$ 0,00. 

É absolutamente incorreto, portanto, que o elemento doloso estaria caracterizado no caso 

da VIC pela tentativa de obter vantagem indevida. 

5 Tratam-se dos anos apontados nos Relatórios da Auditoria. Entretanto, igual documentação pode ser 
entregue ao Pleno em relação a qualquer período histórico. 
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Mais ousada, ainda, é a insinuação de que tal operação tenha por o ~etivo a 

fidelização de clientes, uma vez que esta operação não é nem realizada nem oferecida aos 

clientes da VIC ou ao público em geral. Efetivamente, em 40 (quarenta) anos de história, 

a VIC não intermediou, diretamente ou por meio de uma PNP, operações no segmento 

BM&F para quaisquer outros clientes, salvo o Sr. Victor Adler, as empresas por ele 

controladas, um de seus  e sua . 

Parece evidente, portanto, que não faz o menor sentido a alegação de que a VIC 

realizou operações desta maneira para tentar fidelizar a si própria, seus próprios , 

empresas sob controle comum e a  do Sr. Victor Adler. .. 

Os pontos acima bastam para evidenciar que inexiste qualquer elemento que possa 

ser caracterizado como o dolo típico da conduta de fraude. Efetivamente, nem ela teve 

qualquer ganho financeiro, nem nunca objetivou, com estas operações, fidelizar a si 

própria, seus sócios, outras sociedades sob controle comum e a mulher de um de seus 

sócios. 

Em relação ao que o Termo de Acusação chama de ardil, são apontados dois 

elementos que precisam ser esclarecidos: em primeiro lugar, realizar estas operações por 

meio de uma PNP, a  sendo que a VIC não teria cadastro para operar na categoria 

do segmento BM&F Bovespa; além disto, causaria embaraço aos controles internos da 

B3, da , do Banco Central e da CVM a realização de operação por meio de contas 

gráficas. 

Em primeiro lugar, o próprio Termo de Acusação esclarece que a operação de uma 

PN por meio de uma PNP é situação absolutamente regular e prevista na regulamentação 

da B3. Apenas por clareza, transcreva-se: 

"Nos termos do Ofício Circular da BM&FBOVESP A nº 

045/2014-DP [ ... ] vigente à época dos fatos, a instituição que 

realizar intermediação de operações por meio do Participante de 

Negociação Pleno (PNP), no segmento BM&F, deve obter 

autorização da B3 como Participante de Negociação (PN) na 

categoria Derivativos Financeiros e de Commodities e Ouro. Essa 

autorização contempla procedimento técnicos e operacionais, 

além da verificação e a certificação pela B3 das condições 

necessárias à regular atuação do PN nos sistemas pela B3." 
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Sendo absolutamente regular esta modalidade de atuação, remete-se 

esclarecido no item I, acima, isto é: (a) a VIC atendia objetivamente todos os requisitos 

regulamentares para operar na categoria da BM&F, tanto que o fazia até o final de 2015; 

(b) a irregularidade apontada é meramente cadastral, uma vez que os requisitos objetivos 

já estavam atendidos; ( c) tendo em vista a necessidade do cadastro, apontada pela 

Auditoria de 2017, imediatamente, os Defendentes solicitaram o pedido de 

cadastramento; e (d) o referido (re)cadastramento apenas não foi realizado por conta de 

falha da B3 em processar a solicitação dos Defendentes. 

É, portanto, absolutamente despropositada a alegação de que haveria um ardil em 

não se cadastrar na B3, quando: a VIC estava cadastrada até o ano anterior, atendia todas 

as condições necessárias para se cadastrar; não teria nenhum custo adicional com o 

referido cadastro; e formalizou a solicitação de recadastramento pelos meios apropriados. 

Tão improcedente quanto esta alegação é o apontamento de que esta modalidade 

de atuação pode ter encoberto ou dificultado a fiscalização da B3, do Bacen, da CVM e 

da , especialmente pela utilização da estrutura de contas gráficas para segregar as 

operações de cada um dos clientes envolvidos. 

Em primeiro lugar, não é demais destacar que todas as operações foram 

declaradas à Receita Federal do Brasil, em nome de todos os envolvidos, o que 

evidencia, no mínimo, uma total ausência do animus de ocultar a operação e, para 

além, o credo de que se estaria realizando operações em conformidade com a lei. Em 

caso contrário, ou seja, caso o objetivo fosse a burla ou a fraude, as operações seriam 

ocultadas da auditoria e jamais seriam declaradas, de própria vontade, na forma 

como determina a lei, à Receita Federal. 

Além disto, é importante destacar que objetivamente se tratou de uma divergência 

de protocolos entre a  e a VIC. Afinal, todo o cliente da VIC possui uma conta 

individual nela, com uma numeração específica (a "Numeração da Conta na VIC"). Ao 

realizar determinada operação, a VIC indicava ao operador da  a Numeração da 

Conta na VIC como referencial para lançamento. 

Como, entretanto, a  não tinha acesso aos dados de cadastro dos clientes 

da VIC no segmento Bovespa Derivativos, nem consequentemente a Numeração da Conta 

na VIC, aquela lançava as operações contra uma conta da própria VIC, sendo que, quando 

da liquidação, a VIC fazia o rateio e conciliação na carteira de seus clientes vinculados. 
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Atualmente, tal erro não mais existe, pois a VIC criou cadastros pro""""'·~.., 

clientes vinculados que operam no ramo de derivativos conforme preceitua a legislação 

(Cadastros individualizados) junto a . 

Ou seja, operacionalmente este aspecto levantado no Termo de Acusação não mais 

existe há meses. 

Tratar este ponto como um "ardil" é, com a devida vênia, enorme liberdade poética 

da BSM. Se ela gerou dificuldade de fiscalização, cumpre pontuar que a mesma não foi 

apontada nem pelo Bacen nem pela CVM, que em auditorias anuais realizadas na VIC 

nunca identificaram nesta estrutura de lançamentos uma irregularidade ou embaraço à sua 

atividade de fiscalização. 

Com a , cumpre reiterar que, embora gerencialmente a VIC utilizasse a 

estrutura de contas gráficas, todas as ordens eram lançadas com a indicação do cadastro 

do cliente na VIC, isto é, a PN envolvida na operação nunca teve qualquer dificuldade 

para individualizar os participantes da operação. 

Em relação à própria B3, cumpre destacar que quinzenalmente, a mesma emite 

carta informando que, nas operações desenvolvidas pela VIC, não existe qualquer indício 

de fraude ou pratica irregular de mercado (Anexo 10). 

De qualquer forma, antes mesmo da instauração do presente P AD e conforme 

mencionado, a VIC já tinha adequado o seu processo de registro de operações com a 

, sendo certo que esta divergência de entendimentos não mais existe. Mas, 

independente da solução deste problema operacional, não há o menor cabimento em 

afirmar que se trataria de um "ardil" destinado a obter vantagens indevidas ... 

III Ordens não apresentadas 

Nos itens 31 a 41, são indicadas falhas no atendimento ao disposto no artigo 1 º, 
inciso V, da Instrução CVM nº 505, de 2011 , consistente na realização de operações para 

clientes sem Ordem, isto é, ato pelo qual o cliente determina que um intermediário 

negocie ou registre operação com valor mobiliário, em seu nome e nas condições que 

especificar. 

Apenas para esclarecer este item, cumpre apontar que nunca a VIC registrou 

negócio ou operação sem o recebimento de uma Ordem, conforme definição constante na 
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legislação aplicável. Ainda, pelas razões já esclarecidas no item C, acima, e , havia 

um grande grau de informalidade no relacionamento com os clientes da VIC, sendo certo 

que os Defendentes admitiam executar Ordens de seus clientes, com a posterior 

formalização da mesma por escrito, mas - repita-se - acatando Ordens verbais dos 

clientes e com a posterior formalização das mesmas por escrito. 

Ocorre que, por ausência de fiscalização da B3, ao longo de 40 (quarenta) anos de 

atividades, muitas vezes, este controle de formalização não estava sendo realizado com a 

qualidade que deveria ter sido. 

Cumpre ainda pontuar que este modelo de atuação devia-se a dois fatos: (a) a base 

de clientes da VIC, em sua média, já possui idade avançada, sendo difícil reeduca-los no 

modo como operaram a vida inteira; e (b) os Defendentes - com 40 anos de atuação e 

com uma sólida e histórica relação de confiança com os clientes da VIC - consideravam 

mais importante não perder determinada condição de mercado do que aguardar a 

formalização correta de determinada Ordem, que poderia ser prejudicial a seus clientes. 

A partir da identificação deste problema pela Auditoria de 201 7, os Defendentes 

determinaram a suspensão deste modelo de atuação, determinando à mesa de operações 

que não fossem executadas quaisquer operações sem a formalização de Ordem, ainda que 

este fato implicasse na perda de determinadas condições de mercado. 

Mesmo com uma Auditoria direcionada em 2018, conforme será exposto a seguir, 

é possível comprovar que este ponto foi sanado. Analisando a lista feita pela Auditoria de 

2018, no item 39, do Termo de Acusação, verifica-se que apenas um caso, marcado com 

a observação (b) e representando 5% da amostragem, houve dificuldade de indicar 

imediatamente a formalização da ordem recebida. Segundo se pode apurar, tratou-se de 

uma falha no registro da gravação da referida Ordem, estando esta falha dentro do limite 

de 10% previsto com o respectivo prestador de serviço de gravação. 

Sobre os demais casos ali mencionados, cumpre esclarecer que, quando da 

realização da Auditoria de 2018, indagados pela Auditoria sobre esta providência, os 

Defendentes informaram, com toda a transparência, que a providência já havia sido 

implementada, sendo que apenas estavam tendo dificuldades com um grupo de clientes 

que residem no interior do estado da Bahia e que, pelas dificuldades de meios de 

comunicação, tinham lançado ordens com a posterior confirmação por escrito (cartas em 

e-mails). 
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À luz deste esclarecimento, a Auditoria solicitou a lista de transaç~~m1 

clientes que apareceram no ano anterior (Item 36) e com aqueles que a própria VIC 

indicou que tiveram este problema. Em relação àqueles, em linha com o que foi 

esclarecido, não encontrou qualquer irregularidade. Em relação a esses, havia o problema 

indicado pela própria VIC. 

Observe-se que o que a Auditoria chama de amostragem nada mais é do que a lista 

de clientes que a própria VIC indicou como tendo problemas. Afinal, mais 90% das 

operações da VIC são aquelas realizadas pelo Sr. Victor Adler e as empresas por ele 

controladas. Naturalmente, uma amostragem que aponta 52% de irregularidades e não 

indica o nome do Sr. Victor Adler e pessoas vinculadas como comitentes, não pode ser 

outra coisa além de um direcionamento por parte do Auditor, que distorce a realidade. 

De qualquer forma, o que a Auditoria 2018 atestou foi que não existe mais a falha 

identificada no ano anterior, isto é, a realização operações e negócios sem a formalização 

de Ordem. Além disto, atestou-se que os controles internos para formalização das Ordens 

recebidas mostraram-se adequados e eficazes. 

Houve, conforme indicado pela própria VIC, uma falha na formalização de 

determinadas Ordem. Entretanto, à toda evidência trata-se de um problema diverso 

daquele apurado na Auditoria 2017 e que, também, já foi solucionado. Efetivamente, a 

partir do apontamento da Auditoria 2018, os Defendentes determinaram que não se realize 

qualquer operação sem que a Ordem formalizada previamente passe por um sistema de 

double check. 

Não se mostra correto, portanto, a indicação de que houve reincidência, na forma 

apontada no item 41 do Termo de Acusação. 

IV Ausência de informação aos seus clientes sobre negocws de pessoas 

vinculadas, conforme requerido pelo item 46 do Roteiro Básico 

Nos itens 42 a 47, do Termo de Acusação, é imputado aos Defendentes não 

destacar no seu site na internet, com atualização mensal, determinadas informações 

acerca de operações realizadas por pessoas vinculadas, nos termos do item 46, do Roteiro 

Básico. 

Aqui verifica-se, novamente, a discrepância entre o modelo de negócios da VIC e 

o padrão de regulamentação da B3. 
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Efetivamente, que não existe, na regulamentação da B3, qualquer 

para que uma corretora mantenha um portal na internet. E a explicação para tanto é 

simples: referida regulamentação foi pensada para este universo de corretoras que opera 

com o público em geral e que, portanto, não é concebível que deixem de ter um site na 

internet. 

Conforme já esclarecido no item C, o modelo de negócios da VIC não passa pela 

captação de clientes nem pela oferta de serviços ao público em geral. A VIC, portanto, 

prescinde de sites na internet ou iniciativas desta natureza. 

Portanto, o item 46, do Roteiro Básico, em sua literalidade, é impossível de 

ser cumprido pela VIC, uma vez que ela não mantém portal na internet. 

Como maneira de sanear esta falha, entretanto, a VIC passou a disponibilizar na 

sua sede tais informações e as colocou à disposição de interessados que as solicitam por 

telefone ou por e-mail. Assim sendo, sob o aspecto informacional e de transparência, não 

parece haver dúvidas de que materialmente o item 46, do Roteiro Básico, restou atendido, 

ainda que por maneira diversa que a divulgação da informação em portal da internet. 

V Ocorrência de transferência de recursos entre contas correntes gráficas de 

pessoas vinculadas à Corretora 

Nos itens 48 a 55, o Termo de Acusação trata da transferência de recursos entre 

contas-correntes de titularidades diferentes, envolvendo pessoas vinculadas e não 

vinculadas, não relacionadas ao objeto social do participante. De fato , no item 50, são 

indicados ajustes em conta gráfica envolvendo, na origem, 3 (três) clientes da VIC, e, no 

destino, 4 (quatro) clientes da VIC. 

Tendo em vista os apontamentos realizados pela Auditoria 2017, os Defendentes 

determinaram a imediata suspensão destas transferências. Entretanto, por uma falha de 

controles internos, o bloqueio não alcançou as operações envolvendo, de um lado, o Sr. 

Victor Adler, e, de outro, a sociedade por ele controlada,   . Esclareça-se 

que, a partir da análise da Auditoria 2018, o problema já foi solucionado. 

VI. 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. 
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Neste item, relativo aos itens 56 e seguintes do Termo de Acusação, e imputada a 

realização de pagamento de valores por clientes à VIC sem ser por meio de transferência 

bancaria ou cheque de titularidade do cliente, na forma determinada pelo Artigo 27 da 

Instrução CVM no. 505, de 2011. 

Conforme apurado pela Auditoria 2018, foram identificados depósitos em cheque 

em que não foi possível constatar e comprovar quem seriam os depositantes. Segundo 

constou do respectivo relatório: 

"Para amostra de 13 lançamentos registrados na conta-corrente 

gráfica dos clientes ou na conta-corrente bancária do Participante, 

a título de depósito ou retirada de recursos, no período de 

01/09/2017 a 30/11/2017, solicitamos os documentos que 

suportaram tais lançamentos e identificamos que, para 5 depósitos 

em cheque (38,46% da amostra) registrado em conta-corrente 

gráfica de cliente, o Participante apresentou extrato bancário do 

Participante no Banco Itaú, que não permite identificar e 

comprovar o depositante do cheque." 

A análise dos referidos cheques demonstra que, dos 5 (cinco) cheques 

identificados, 4 (quatro) foram emitidos pelo Sr. Victor Adler e o último pelo Sr. Carlos 

Eduardo Correa. E esta identificação foi possível, naturalmente, a partir dos espelhos dos 

referidos cheques. 

Ocorre que a Auditoria 2018 considerou que o referido dispositivo estaria 

infringido, na medida em que o extrato do Itaú não identificava a origem dos respectivos 

cheques. Ora, com a devida vênia, a legislação não exige que a comprovação da origem 

do cheque seja realizada da forma (a) ou (b ), sendo o espelho do cheque maneira adequada 

de realizar esta conferência. 

Isto posto, com a devida vênia, em relação a este item, parece que houve um 

preciosismo por parte da fiscalização da B3. 

VII Ausência de gerenciamento de risco intradiário abrangendo posições em 

aberto e garantias depositadas. 
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Neste ponto, que trata dos itens 63 a 72, do Termo de Acusação, é imput(Il::t'..i-4\:r.> 

Defendentes a ausência de procedimentos para o estabelecimento de limites operacionais 

e de exposição e gerenciamento de risco de cada cliente, de acordo com critérios 

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

depositadas, as movimentações diárias e a capacidade de crédito de cada cliente. 

Sobre este ponto, remete-se ao que já foi exposto no item C. Não parece que, 

conforme mencionado no Termo de Acusação, inexista o referido procedimento. Afinal, 

a VIC tem mapeada a sua área de risco, porém dentro da estrutura operacional da 

instituição e das ferramentas disponíveis. Neste sentido, todo o cálculo de risco é 

realizado pela mesa de operações, composta pelo Sr. Victor Adler e pela .  

, com o auxílio de relatórios diários extraídos da base da B3, pela  e por 

um sistema próprio (SIB). 

No entendimento dos Defendentes, este mapeamento é absolutamente eficaz, fato 

este que é comprovado pela VIC nunca ter tido problema com a liquidação financeira de 

qualquer ordem com quaisquer de seus clientes. Repita-se, não parece haver comprovação 

maior de efetividade de um método de monitoramento de risco que, em 40 (quarenta) 

anos de história, a VIC nunca ter tido problema com a liquidação de uma única Ordem. 

E isto ocorre por um controle rigoroso de processo e análise de cada cliente, ainda que de 

maneira pessoal e, em grande parte, não-informatizada. 

As situações com saldo negativo no dia da Ordem, apontados nos itens 65 e 69 do 

Termo de Acusação, um eventual problema para outras corretoras, deixam de o ser para 

a VIC quando se conhece pessoalmente o cliente e sua capacidade de liquidação e de 

risco. Tanto é que, antes da liquidação das respectivas Ordens, em D+ 3, os quatro clientes 

indicados aportaram os recursos necessários para cobri-las e as Ordens foram liquidadas 

satisfatoriamente. 

Ocorre que, por comodidade, a B3 está orientando a contratar um sistema 

adicional de gestão e controle de risco que, pelo custo, inviabiliza o negócio da VIC. 

Efetivamente, o custo do software que se quer implantar - para realizar o mesmo trabalho 

que o Sr. Victor Adler e a .   já fazem - consumirá 100% (cem por 

cento) do faturamento da VIC com corretagem durante muitos anos. 

Em resumo, portanto, não existe uma falha de controles a ser sanada. Como o que 

a B3 quer, adicionalmente, é a instalação de determinada infraestrutura - no entendimento 

dos Defendentes, sem nenhum benefício para a operação da VIC ou do mercado - o 
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Termo de Compromisso, com a saída da VIC do ambiente da B3, mostra-se 

adequado e justo para atender este ponto. 

VllL Ausência de monitoramento das operações e situações previstas no artigo 6° 

da Instrução CVMno. 30111999 

Assim como nos itens anteriores, o Termo de Acusação pinta uma situação que 

simplesmente não é verdadeira: a de que a VIC, e, por consequência, os Defendentes, 

coadunariam, por omissão, com a prática de lavagem de dinheiro. 

A d. BSM tenta emplacar a teoria de que, por não existirem parâmetros e critérios 

formais para monitoramento das operações e situações elencadas no art. 6º, incisos I, III, 

IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV da Instrução CVM nº 301/1999 ("ICVM 

30 l "), não existiria o referido controle. 

Conforme exaustivamente comunicado ao órgão fiscalizador, tanto através de 

missivas, quanto no tratamento direto com os auditores, as regras, procedimentos e 

controles internos que tem por objetivo o atendimento à ICVM 301 são inequivocamente 

praticados pela VIC. Não obstante, até recentemente, não existir política formal, a prática 

adotada pela corretora, quando da aceitação de seus clientes mostra-se bastante eficaz. 

Nesse sentido, os Defendentes pedem vênia para explicar como funciona o 

procedimento de aceitação de novos clientes: antes de qualquer coisa, todos os clientes 

da VIC são de conhecimento pessoal de pelo menos um dos Defendentes. Dessa forma, a 

capacidade financeira dos clientes é aferida antes mesmo da possível aceitação do cliente. 

Uma vez demonstrado o interesse de investirem junto à VIC, os Defendentes 

realizam rigorosas entrevistas quando do cadastramento do cliente. Nessa ocasião, todas 

as informações pertinentes são obtidas pela VIC: o perfil de risco do cliente, o volume de 

operações adequado para os objetivos do cliente, a ocupação profissional e realidade 

financeira do cliente, enfim, todos as informações que são comumente requeridas por 

corretoras. 

A BSM tenta, por vias tortas, desqualificar o procedimento estabelecido pela VIC 

por sua suposta informalidade. Não atenta, entretanto, para o fato de que, como já 

destacado, a VIC atua no mercado há mais de 40 (quarenta) anos, tendo reputação ilibada 

no meio e que, até onde se tem conhecimento, inexistem problemas de solvência e 

liquidação com seus clientes, frize-se, nunca houveram. 
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A bem da verdade, a VIC é perfeita para os clientes a quem representa: ha 

pessoal entre seus diretores e os clientes, , bem como a atuação dos Diretores na condução 

dos negócios dos clientes é irretocável. 

Em sua manifestação encaminhada em 11 de maio de 2018, os Defendentes 

explicaram a forma como tanto o Diretor-Presidente, Sr. Victor Adler, quanto a também 

, .  , acompanham diariamente todas as operações 

efetuadas pela DTVM. Neste sentido, nenhuma das operações elencadas nos incisos do 

art. 6º da ICVM são realizadas pela VIC. 

Não obstante não ter um controle formal sobre tais operações, a VIC, como 

comprovado anteriormente, não realiza operações em massa. Muito pelo contrário! A 

VIC é responsável por pouquíssimas operações, motivo pelo qual o controle rigoroso 

empreendido por seus diretores é mais que suficiente para evitar quaisquer 

irregularidades. 

Por fim, não se pode deixar de registrar que a VIC implementou, recentemente, 

num esforço para se adequar aos padrões de controle e monitoramento, sua Política de 

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

Financiamento ao Terrorismo (Anexo 10). 

IX Ausência de monitoramento das situações definidas como práticas abusivas, 

relacionadas a operações previstas na JCVM 811979. 

A consequência prática do pequeno porte da VIC, que tem seus únicos Diretores 

(Srs. Victor Adler e  ) atuando em todas as operações realizadas pela 

corretora - que não são muitas, como já exemplificado acima -, é a total supervisão e 

monitoramento das operações por profissionais que atuam na área há mais de 40 

(quarenta) anos. 

Ou seja, tanto o Sr. Victor Adler quanto a .   agem como 

gatekeepers em seu dia-a-dia operacional. O estreito relacionamento com seus clientes 

aliado à experiência com operações em bolsa facilitam, e muito, o monitoramento das 

situações definidas como práticas abusivas pela ICVM 8/1979. 

Repita-se: a ausência de políticas formais e padrões de monitoramento não levam 

à imediata conclusão que a função de gatekeeper não é exercida pelos diretores da VIC. 
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Essa análise é feita rotineiramente, por profissionais qualificados e que 

reputação ilibada. 

Como já manifestado pela VIC em comunicações anteriores, os Defendentes 

entendem que a B3 evoluiu, especialmente pela massificação das operações pelas grandes 

corretoras. Não há mais espaço, no meio de tantas gigantes, para operadoras de pequeno 

porte como a VIC. 

X Certificação de Profissionais: ausência de certificação para 100% dos 

profissionais de operações 

Segundo o Termo de Acusação, sena dever da VIC zelar para que seus 

profissionais tenham certificação para as funções desempenhadas, quando exigido pela 

norma, em cumprimento ao item 130 do Roteiro Básico. 

A VIC, como já informado, atua no mercado de corretagem há mais de 40 

(quarenta) anos. Seu Diretor-Presidente, Sr. Victor Adler, esteve à frente desta empreitada 

desde o início. Ainda em fevereiro de 2017, sabendo da necessidade de certificação junto 

à B3, a VIC enviou, à Central de Cadastro de Participante da B3, requerimento para 

dispensa de tal certificação. 

Como se vê do documento constante dos autos deste processo (Anexo 11), a VIC 

requereu que seus diretores, Srs. Victor Adler e , fossem dispensados de 

obter certificação, tendo em vista sua notória e ilibada atuação no mercado de corretagem 

por décadas. Afinal de contas, são mais de 40 (quarenta) anos exercendo a função de 

operadores em bolsa. 

Tal requerimento, entretanto, nunca foi respondido pela B3. Ou seja, não obstante 

ter tentado resolver a questão, a B3 jamais respondeu ao requerimento da VIC. Apenas 

no Termo de Acusação, recebido em outubro de 2018, quase 2 (dois) anos após o 

requerimento de dispensa, foi informado à VIC que não seria possível dispensar a 

certificação. A bem da verdade, diante do silêncio da B3 por quase 2 (dois) anos, 

entendeu-se a certificação teria sido dispensada. Isso porque não é absurdo imaginar um 

cenário em que, por se tratarem de profissionais que exercem a função de operadores em 

bolsa há inúmeras décadas, tal certificação fosse dispensada. 

A exigência de certificação para novos operadores, e aqueles que migram de um 

negócio para outro é compreensível. Afinal de contas, operar em bolsa não é algo que se 
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aprende do dia pra noite, sendo necessário estudo e dedicação. Os Srs. Victor Ad 'e 

 vêm estudando e se dedicando a este ofício há décadas. Trocando em 

miúdos, seria como exigir que um técnico de futebol que se utiliza do esquema 4-4-2 com 

sucesso há décadas faça um curso sobre o esquema 4-4-2. 

Novamente: o intuito da presente manifestação não é desqualificar ou pôr em 

dúvida a necessidade de regulação e estabelecimento de padrões na B3. O que se busca, 

na realidade, é demonstrar que a VIC, por ser corretora de porte pequeno, incomparável 

em termos de receita e operações às gigantes que hoje atuam na B3, não pode ser regulada 

da mesma forma. 

XI Segurança das Informações 

No item II.6.1, imputa-se à VIC a infração de manter usuários genéricos com acesso 

ativo aos sistemas, sem identificar o colaborador responsável e, portanto, não controlando 

quem acessa os sistemas que contêm informações críticas para as atividades da corretora, 

como o sistema de gravação de voz e de tesouraria. 

A alegação de infração se baseia no descumprimento aos itens 132 e 139 do Roteiro 

Básico da B SM e foi avaliada em duas oportunidades, nas Auditorias de 2017 e 2018. Na 

primeira auditoria, foram avaliados os acessos ativos aos quatro sistemas aplicativos que 

dão suporte aos negócios e ao banco de dados da VIC. 

Nessa oportunidade, em que a verificação dos usuários foi feita por amostragem, 

foram identificados 8 (oito) usuários genéricos com acesso ativo e sem responsável 

atribuído, conforme fls. 35 do PAD. Em sua manifestação à auditoria, a VIC informou 

que modificou os usuários das estações e atribuiu responsáveis a eles, atendendo 

plenamente ao item 139 do Roteiro Básico. 

Em 2018, por sua vez, a Auditoria atuou avaliando 100% (cem por cento) dos acessos 

ativos ao sistema operacional utilizado pela VIC, bem como aos diretórios que contêm 

informações críticas, aos sete sistemas aplicativos que suportam os processos de negócios 

e aos bancos e dados, e constatou a existência de 27 (vinte e sete) usuários genéricos sem 

a identificação do colaborador responsável, sendo seis usuários recorrentes da Auditoria 

de 2017, conforme fls. 26 do PAD. 

A essa Auditoria, a VIC se manifestou informando, em relação aos usuários 

genéricos sem responsável atribuído e com acesso ativo, que já havia sido atribuída a 
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responsabilidade dos usuários a um dos colaboradores, estando sanado 

descumprimento aos itens 132 e 139 do Roteiro Básico. Informou, ainda, que elaborou 

documento discriminando quem seriam os responsáveis pelos usuários, disponibilizando 

o documento à BSM para verificação. 

Incialmente, cumpre esclarecer que o "aumento" no número de usuários genéricos 

identificados, de 8 para 27, decorre de uma mudança de metodologia de avaliação 

utilizada pela BSM, na medida em que em 2017 a avaliação foi feita por amostragem e 

em 2018 em todos os acessos existentes. 

Assim, o que se configura na presente infração é tão somente um desencontro de 

informações, dado que os usuários genéricos detêm, atualmente e desde 1 º de abril de 

2018, responsáveis designados. Por motivo que escapa ao entendimento da VIC, a BSM 

não demonstrou interesse em verificar o documento elaborado e preferiu autuá-la por 

descumprimento a dois itens do Roteiro Básico. 

Apenas para que se tenha conhecimento, o documento intitulado "Atribuição de 

usuários Genéricos nas estações de trabalho, rede, sistemas e bancos de dados", datado 

de 1 ºde abril de 2018, em anexo (Anexo 12), atribui aos profissionais  

,  e  a responsabilidade pelos usuários. 

Todavia, tendo sido o documento avaliado ou não pela Auditoria, a realidade é que 

não existem mais usuários genéricos sem responsabilidade atribuída. Assim, é 

inadmissível que se impute infração à VIC por descumprimento que sequer existia ao 

final da auditoria, por pouca vontade em colaborar com a corretora ao deixar de avaliar o 

documento existente. 

A VIC, como em todos os pontos apresentados pela Auditoria, procurou colaborar 

de maneira absolutamente diligente e veloz, distribuindo as responsabilidades antes da 

apresentação do Relatório de Auditoria, que ocorreu em 09 de abril de 2018. Em outras 

palavras, a suposta inadequação que se atribui à VIC foi regularizada uma semana antes 

da conclusão do relatório e seis meses antes da instauração do presente PAD. 

Assim, dado que o que se imputa à VIC é a ausência de responsável por usuários 

genéricos e tendo sido demonstrado que essa responsabilidade está definida desde abril 

do presente ano, não há conclusão a ser alcançada senão inexistência de infração que dê 

base ao item II.6.1 , sendo a corretora absolvida de qualquer alegação relativa a ausência 

de responsável pelos usuários com acessos aos seus sistemas. 
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XII. Segu,rança Física 

No item II.6.2, imputa-se à VIC a infração de não deter ambiente adequado às 

instalações do Centro de Processamento de Dados ("CPD"), expondo a risco as 

informações dos clientes, bem como as operações ainda em curso e as informações 

referentes ao histórico de operações. 

A alegação de infração se baseia no descumprimento ao item 141 do Roteiro 

Básico da B SM e foi avaliada em duas oportunidades, nas Auditorias de 2017 e 2018. 

Segundo este item, o CPD 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". 

Na Auditoria de 2017, foi constatado que inexistia controle de temperatura e 

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

aplicativo SIB. Em 2018, por sua vez, a Auditoria concluiu não haver ambiente exclusivo 

e com acesso restrito e controlado e ausência de controle de temperatura e umidade na 

sala de TI, onde se encontra o servidor, arquivos e o sistema SIB. Concluiu, ainda, que 

inexistia ambiente exclusivo com acesso restrito e controlado na mesa de operações e 

gravador PCTel. 

Conforme informado tanto na manifestação apresentada pela VIC em 2017, 

quanto na de 2018, as instalações do CPD estão em perfeita conformidade com o que 

demanda, genericamente, o Roteiro Básico, tendo sido evidenciado o atendimento ao que 

demanda o regulamento em ambas as visitas. Vejamos: 

De acordo com as manifestações, nas visitas ocorridas em 23 de janeiro àe 2017 

e 29 de janeiro de 2018, o ambiente em que está localizado o servidor é de acesso 

exclusivo do funcionário, atendendo ao requisito de acesso restrito e controlado. Apesar 

de ser bastante vaga a determinação, é complexo compreender como a BSM concluiu que 

o ambiente não é restrito e controlado, limitando-se a informar sua não identificação, sem 

informar, tampouco, como soluciona-lo. 

Ainda, relata a ausência de controle de temperatura do ambiente, o que também 

foi respondido e refutado em ambas as manifestações. Como dito, estão instalados em 
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diversos ambientes, para além da instalação do CPD, três barômetros, três VT>W.~~ ... 

diversos higrômetros, instrumentos estes utilizados usados para medir a P A, bem como a 

umidade relativa do ar. 

Assim como na exigência anterior, que é bastante vaga, a VIC demonstrou 

pessoalmente e em suas manifestações ter atendido ao exigido no Roteiro Básico, sendo 

dificil compreender como foi concluído que não há controle de temperatura com tantos 

instrumentos e aparelhos a disposição. Mas não é só. Demonstrando sua habitual vontade 

em cooperar e manter seguro o ambiente em que estão os servidores, foi informado que 

as instalações da VIC detém sprinklers para a prevenção e combate de incêndios, tapetes 

anti-fogo, machados, cabos, rapel, diversos extintores para combustão de eletricidade 

outros inflamáveis e que três funcionários são capacitados e habitualmente treinados com 

cursos de prevenção e de combate a incêndios, sendo que um deles com curso avançado 

Em bom português, ao informar e demonstrar a existência de controles, 

equipamentos e modos de medição de ambientes para além do mínimo requisitado, a 

corretora evidenciou que está mais do que capacitada e possui ambientes absolutamente 

adequados para o fim que se almeja, proteger os dados e os sistemas de operação. 

Assim, cabe chamar atenção para o que aparenta ser uma suposta evolução, de 

2017 para 2018, das inexistências de controle de segurança física, como se a VIC tivesse 

deteriorado seu ambiente de trabalho, situação que é absolutamente descolada da 

realidade. Apesar de ter sido demonstrado já em 2017 a existência de higrômetros no 

ambiente, a Auditoria de 2018 constatou, sem detalhar como, a ausência de controle de 

umidade, o que causa bastante espanto. 

Em outras palavras, faz parecer a auditoria que a VIC teria retirado ou desinstalado 

o sistema de controle de umidade, sabe se lá por qual motivo. Além de ser pouco razoável, 

é custoso e contraproducente deixar de ter nas instalações da empresa sistemas de controle 

já instalados e perfeitamente funcionais. 

Mais uma vez, e como já expresso na manifestação à Auditoria de 2018, parece 

haver pouca vontade em colaborar com VIC, impressão que se reforça ao notar que a 

empresa possui cuidados redobrados e métodos de segurança que vão além do 

genericamente requisitado no Roteiro Básico. A existência de medidores que se 

sobrepõem e podem, por mais de uma maneira, informar sobre alguma anormalidade no 

ambiente é prova cabal disso. 
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A VIC assim espera razoabilidade da BSM em compreender que as exigênc · 

descabidas, ante ao aparato já existente e à estrutura da corretora, que conforme destacado 

é bastante reduzida perto das outras corretoras do mercado, e a imputação da presente 

infração desnecessária, posto que a corretora já não enxerga mais meios de comprovar 

sua adequação e o cumprimento do que requer o item 141 do Roteiro Básico. 

XIII Gerenciamento de Mudança 

No item II. 7 .1, imputa-se à VIC a infração de não deter 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. 

A alegação de infração se baseia no descumprimento aos itens 149 e 150 do 

Roteiro Básico da BSM e foi avaliada em duas oportunidades, nas Auditorias de 2017 e 

2018. Na primeira delas, a VIC elaborou documento contendo as diretrizes de controle 

do gerenciamento e informou que toda a mudança de softwares, de hardware e de 

infraestrutura estava sendo documentada e testada em ambientes segregados ao de 

produção, com a posterior aprovação das áreas envolvidas. Informou, por fim, que o 

documento estaria disponível para verificação em futuras fiscalizações. 

Em 2018, a Auditoria apontou que a VIC permanecia sem controle para 

gerenciamento de mudança de softwares, de hardware e de infraestrutura que 

contemplasse, no mínimo, a execução de testes em ambiente segregado ao de produção e 

etapas de aprovação das áreas envolvidas antes de serem implantados em produção, em 

infração ao item 149 do Roteiro Básico. Informou, por fim, que a documentação aludida 

em 2017 não foi apresentada. 

Em sua manifestação, a VIC reiterou o informado em 2017, ou seja, que dispunha 

de documento detalhado para o controle de gerenciamento de mudanças e que estas 

mudanças estariam documentadas e seriam testadas em ambiente segregado ao de 

produção, com aprovação das áreas envolvidas. 

Com o perdão de evidenciar o óbvio, assiste razão à corretora. 

De acordo com o item 149 do Roteiro Básico, o participante deve dispor de (i) 

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

incluindo (ii) análises de impacto, (iii) planejamento da execução, roteiros e execução de 
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testes e (iv) aprovação das áreas envolvidas antes da implementação em pro 

de (v) criação de planos de retomo e documentação das mudanças". 

Como se vê do documento em anexo (Anexo 13), datado de maio de 2017, 

denominado de "Plano de Gerenciamento de Mudanças" ("Plano"), a VIC detém 

detalhado plano de processos para que o gerenciamento das mudanças dos processos em 

prática na corretora, e os novos a serem implantados, tenham sucesso ou que a sua 

implantação seja feita sem que o fluxo de trabalho seja afetado. 

O Plano é dividido em três tópicos, "Processos", "Homologação" e 

"Implantação". No primeiro, é feita a detecção da origem ou necessidade da mudança, a 

forma como a solicitação deve ocorrer, seguida pela avaliação de impacto da mesma, sua 

aprovação e atribuição e, por fim, a implementação. Nesse tópico, estão plenamente 

cumpridos os itens (i), (ii) e (iii). 

O tópico "Homologação", por sua vez, detalha essa fase do processo, dividido em 

duas etapas, a homologação interna e externa, ou seja, exatamente o que exige o item (iv) 

do item 149, dado que a área de TI (interna) e o solicitante (externa) precisarão validar 

seu funcionamento. 

A "Implantação", ao final, ocorrerá após a homologação pela área de TI, com 

execução de baterias de testes, estipulação de prazos e manutenção de registros do sistema 

anterior, para controle e referência, tendo sido cumprido o item (v) do item 149. 

Assim, mais uma vez, o que se verifica é que houve um desencontro de 

informações e análise de documentação disponibilizada pela VIC aos auditores, posto 

estarem plenamente cumpridos os requisitos mínimos previstos no Roteiro Básico e 

inexistindo, portanto, a suposta infração imputada. 

Como se vê do documento, ainda, cuja elaboração data de maio de 2017, com 

alterações em junho de 2018, a VIC trabalhou em sua atualização e preocupou-se em 

aprimorar os processos existentes, reafirmando sua habitual diligência na condução de 

seus negócios. Em suma, mais uma vez o que se denota é a pouca vontade em 

compreender e trabalhar em parceria com a corretora, que implementou sistema 

perfeitamente adequado ao tamanho de suas operações e serviços, já extensamente 

trabalhados nessa missiva. 
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Assim, tendo sido demonstrado que, desde maio de 2017, ou seja, !::u;!!m~a;!!n~~~:!!. 

meses antes da proposição do presente P AD, a VIC já havia elaborado documento que 

atende as exigências previstas no item 149 do Roteiro Básico e que esse documento vem 

sendo utilizado como gerenciador de processos desde então, resta demonstrado que a 

imputação da presente infração é descabida e o descumprimento ao item 149 do Roteiro 

Básico é inexistente. 

E. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM RELAÇÃO AO TERMO DE 

COMPROMISSO E DOS DEMAIS REQUERIMENTOS 

A presente manifestação, que evidentemente não constitui-se em uma Defesa -

até porque apresentada sem prazo para tanto - teve por objetivo esclarecer as razões pelas 

quais a proposta de Termo de Compromisso originalmente apresentada mostrava-se 

adequada e condizente com os precedentes do Pleno, conforme esclarecido pelo próprio 

Sr. Marcos Torres em ligação gravada com o Sr. Victor Adler. 

O único reparo que deve ser realizado, talvez por falha de comunicação, é que 

efetivamente não seria possível abarcar no Termo de Compromisso as condutas 

imputadas e relacionadas ao combate e à prevenção de "lavagem de dinheiro." 

Isto posto, com a ressalva acima e à luz dos esclarecimentos prestados requer-se: 

A. Que o Pleno reconsidere as condições à celebração do Termo de 

Compromisso, aprovada na reunião realizada no dia 24 de outubro de 2018, 

de modo que sejam condições, apenas, "(i) a não abertura de novas posições 

no segmento Derivativos Financeiros e de Commodities e Ouro da B3 em 

nome da carteira própria da Corretora, sendo que as posições atualmente em 

aberto nesse segmento devem ser liquidadas no seu prazo de vencimento ou 

em prazo inferior, caso seja do interesse da Corretora; e (ii) ao encerramento 

das atividades da Corretora como participante da B3, conforme proposta de 

Termo de Compromisso, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contatos da data 

de celebração do Termo de Compromisso com a BSM." Além disto, em 

cumprimento à legislação vigente, o escopo do Termo de Compromisso não 

englobaria infrações imputadas e relacionadas ao combate e à prevenção de 

"lavagem de dinheiro." 
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Adicionalmente ao item A, considerando que, em decorrência da or· o 

recebida pelo preposto da BSM, Sr. Marcos Torres, não foi apresentada Defesa, na forma 

do Artigo 7°, do Regulamento da BSM, requer-se: 

B. Com fundamento nos princípios da ampla defesa e do contraditório c/c Artigo 

70, do Regulamento da BSM, a reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa e todos os documentos comprobatórios de suas alegações, 

bem como especificar provas que pretendam produzir, em relação às infrações 

relacionadas ao combate e à prevenção de "lavagem de dinheiro." 

Alternativamente aos itens A e B, isto é, caso o Pleno não reconsidere sua 

deliberação aprovada na reunião realizada no dia 24 de outubro de 2018, conforme 

mencionado, em decorrência da orientação recebida pelo preposto da BSM, Sr. Marcos 

Torres, não foi apresentada Defesa, na forma do Artigo 7°, do Regulamento da BSM. Isto 

posto, requer-se: 

C. Com fundamento nos princípios da ampla defesa e do contraditório c/c Artigo 

70, do Regulamento da BSM, a reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa e todos os documentos comprobatórios de suas alegações, 

bem como especificar provas que pretendam produzir, em relação a todas as 

imputações constantes do Termo de Acusação. 

Respeitosamente, 
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