
SOCOPA 
CORRETORA 

, 
EXMO. SR. DIRETOR DE AUTORREGULAÇÃO DA BM&FBOVESPA 

SUPERVISÃO DE MERCADOS - BSM 

Processo Administrativo n°. 14/2016 

SOCOP A - Sociedade Corretora Paulista S.A., sociedade com sede na cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nO 1.355, 3° andar, 

Jardim Paulistano, CEP 01452-002, inscrita no CNPJ sob o nO 62.285.390/0001-40 

("SOCOP A"), por seus representantes legais infra-assinados, e Sr. Gerson Luiz 

Mendes de Brito, 

 ("Sr. Gerson"), vêm respeitosamente, nos autos 

do processo em referência, apresentar sua 

DEFESA ADMINISTRATIVA 

pelas razões de fato e de Direito a seguir expostas: 
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I. SUMÁRIO DAS ACUSAÇÕES 

1.1 O Processo Administrativo nO 14/2016 ("Processo") foi instaurado pela 

BM&FBOVESPA - Supervisão de Mercados ("BSM") conforme o Termo de 

Acusação datado de 29 de setembro de 2016 ("Termo de Acusação"), que se funda em 

supostas infrações indicadas no Parecer da Superintendência de Acompanhamento de 

Mercado nO 96/2015, também de 29 de setembro de 2016. 

1.2 Conforme apontado no Termo de Acusação, no período de 24 de setembro de 

2009 a 14 de abril de 2015, 8 (oito) clientes da SOCOPA realizaram 21 (vinte e uma) 

transferências privadas de ações para a conta da cliente  

). Após receber as transferências, a Sra. vendeu as ações a mercado, 

obtendo, com as vendas, o montante de R$391.684,63 (trezentos e noventa e um mil, 

seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos). 

1.3 O Termo de Acusação aponta a ocorrência das seguintes supostas 

irregularidades relacionadas a tais operações: 

i) as operações seriam incompatíveis com a capacidade financeira da 

e, ainda, representariam "movimentação atípica" de recursos, sendo que, de 

acordo com determinados parâmetros de controle efetivamente implantados 

pela SOCOP A, tais incompatibilidades e atipicidades deveriam ter sido 

identificadas em determinadas ocasiões; 

ii) caso determinados parâmetros de controle informados pela SOCOP A tivessem 

sido de fato implantados, as operações teriam sido identificadas, ainda em 

outras ocasiões, como incompatíveis com a capacidade financeira da Sra.  

ou atípicas em relação aos volumes anteriormente transacionados; e 

iii) como transferências privadas de ativos supostamente realizadas sem motivação 

aparente, as operações deveriam, adicionalmente, ter sido analisadas 

individualmente pelo departamento de risco da SOCOP A. 

1.4 Em razão dos fatos acima, a SOCOP A é acusada de infringir os incisos l, III e 

X do artigo 6° da Instrução CVM nO 301, de 16 de abril de 1999, a seguir transcritos: 

"Art. 6" Para fins do disposto no art. 11, inciso 1, da Lei no 9.613, de 1998, as 
pessoas mencionadas no art. 20 desta Instrução devem monitorar 
continuamente as seguintes operações ou situações envolvendo títulos ou 
valores mobiliários: 
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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; ( . .) 

111 - operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume 
e/oufrequência de negócios de qualquer das partes envolvidas; (..) 

x - transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de valores 
mobiliários; (..)" 

1.5 Ao SI. Gerson foi imputada infração ao inciso I do artigo 9° da Instrução CVM 

nO 301199, abaixo transcrito: 

Art. 9° As pessoas mencionadas no art. 2° desta Instrução deverão: 

I - adotar e implementar regras, procedimentos e controles internos que 
viabilizem a fiel observância das disposições desta Instrução, contemplando, 
inclusive: (. . .) 

11. TEMPESTIVIDADE 

2.1 A SOCOPA e o Sr. Gerson foram intimados em 4 de outubro de 2016 a 

apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, suas defesas administrativas em face das 

supostas irregularidades apontadas acima. O prazo para apresentação de defesa 

expiraria, portanto, em 3 de novembro de 2016. 

2.2 No entanto, em 31 de outubro de 2016, a SOCOPA e o SI. Gerson solicitaram à 

BSM prorrogação de prazo para apresentação de suas defesas. Tal pedido foi 

concedido pela BSM, prorrogando-se o prazo para 5 de dezembro de 2016. 

2.3 Assim, a presente Defesa Administrativa deve ser conhecida e apreciada como 

tem pesti va. 

m. MÉRITO 

Introdução 

3.1 Como descrito acima, o Processo tem como ponto central operações privadas 
envolvendo ações realizadas por 8 (oito) clientes da SOCOPA com a 
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 vendeu as ações a mercado, obtendo o montante de R$ 391.684,63 

(trezentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três 

centavos). 

3.2 Segundo o Termo de Acusação, tais operações deveriam ter sido monitoradas e 

analisadas pela SOCOP A (i) por serem supostamente incompatíveis com a capacidade 

financeira declarada da   (ii) por supostamente representarem 

"movimentação atípica" de recursos; e (iii) por supostamente configurarem 

transferências privadas de ativos realizadas sem motivação aparente. 

3.3 Cumpre ressaltar, inicialmente, que ao longo do período de quase 7 (sete) anos 

em análise neste Processo, a realizou 21 (vinte e uma) operações com os 

clientes em questão. Cada operação representava valor individual bastante reduzido, 

somando, em todo o período, apenas R$ 391.684,63 (trezentos e noventa e um mil, 

seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos) como já acima 

mencionado. 

3.4 Observando-se todas as operações realizadas, o conjunto poderia eventualmente 

gerar questionamentos. Impossível, no entanto, enxergar-se o conjunto final de forma 

antecipada. Especialmente por esse motivo, e sem prejuízo da discussão sobre os 

mecanismos de controle informados e implantados pela SOCOPA, a ser realizada 

adiante, é necessário que se mantenha as operações em seu contexto, considerando-as, 

inclusive, do ponto de vista de sua relevância e expressividade. 

3.5 Vale mencionar que o volume de operações ora em análise representa valor 

global e individual irrisório frente aos volumes intermediados pela SOCOP A. 
Ademais, nesse intervalo de tempo, a SOCOP A reportou ao Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras - COAF 6 (seis) operações, demonstrando sua diligência no 

cumprimento das regras relativas à comunicação de operações suspeitas. 

Condutas Imputadas à SOCOP A 

3.6 Conforme acima mencionado, afirma a BSM no Termo de Acusação que as 

operações realizadas pela deveriam ter sido monitoradas e analisadas pela 

SOCOPA (i) por serem supostamente incompatíveis com a capacidade financeira 

declarada da ii) por supostamente representarem "movimentação atípica" 

de recursos; e (iii) por supostamente configurarem transferências privadas de ativos 

realizadas sem motivação aparente. 
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3.7 Além disso, a BSM constatou divergências entre determinados mecanismos de 

controle informados pela SOCOPA e aqueles efetivamente implementados. 

3.8 Inicialmente, no que tange às divergências acima referidas, os Descritivos de 

Auditoria do Processo de Função PLD de 5 de maio de 2014 e 15 de abril de 2015 

("Descritivos"), que foram considerados pela BSM no contexto da análise das 

operações da continbam medidas cuja implantação ainda estava em curso. 

Se as novas medidas de controle foram de plano atualizadas pela SOCOP A nos 

Descritivos, sua efetiva implantação, por depender inclusive de atualização de 

sistemas, ocorreu de forma paulatina. 

3.9 A respeito do fato de algumas das operações não terem supostamente sido 

identificadas pela SOCOPA com base em seus mecanismos de controle à época 

implantados, faz-se necessário abordar individualmente cada uma das acusações 

referidas no item 4.6 acima. 

3.10 Em primeiro lugar, verifica-se que nenbuma das operações ultrapassou o filtro 

relativo a capacidade financeira que a SOCOPA de fato implantou. 

3.11 Quanto ao fato de as operações supostamente representarem "movimentação 

atípica" de recursos, observa-se que em apenas 8 (oito) ocasiões, durante os quase 7 

(sete) anos considerados, o volume de recursos movimentados mensalmente pela 

ultrapassou o filtro implantado pela SOCOPA (fls. 6 do Termo de Acusação). 

Essencial mencionar, ainda, que tal movimentação atípica teve o valor médio, por mês 

em que foi verificada, de cerca de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) a crédito, e 

de cerca de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) a débito. Desse modo, ainda que 

violassem os parâmetros objetivos implantados pela SOCOP A, tais operações não 

envolveram volumes de recursos que as qualificassem como suspeitas. 

3.12 Em relação à configuração de transferências privadas supostamente realizadas 

sem motivação aparente, retoma-se aqui ao já exposto quanto à análise do conjunto das 

operações, possível apenas a posteriori, em contrapartida à análise imediata e 

individual. 

3.13 Transferências privadas de valores mobiliários entre pessoas fisicas, a título de 

venda ou mesmo doação, não são, por si só, operações ilícitas ou suspeitas. Cabe 

mencionar que todas as transferências em questão foram autorizadas pelos respectivos 

titulares dos ativos, por meio do pertinente formulário padrão. Esses formulários foram 
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devidamente preenchidos e possuem as assinaturas dos correspondentes titulares, as 

quais foram reconhecidas em cartório. 

3.14 Cabe lembrar que, por meio do Ofício 0944/2015-SAM-DAR-BSM, de 22 de 

junho de 2015, a BSM apresentou à SOCOPA questionamentos sobre as operações em 

análise neste Processo. Note-se, porém, que tais questionamentos da BSM se fundavam 

sobretudo na hipótese de a estar exercendo atividade remunerada no 

mercado de valores mobiliários sem a devida autorização. 

3.15 Na ocasião, a SOCOPA informou à BSM que tais operações já haviam sido 

analisadas internamente. Apesar disso, principalmente em razão dos questionamentos 

da BSM, a SOCOPA optou por inativar em julho de 2015 o cadastro da  

suspendendo qualquer movimentação proveniente dessa cliente. Ademais, os 

procedimentos internos de controle e monitoramento foram, à época, reforçados, e a 

SOCOP A informou que estava em processo de aquisição de nova ferramenta eletrônica 

e implementação de procedimentos, mais eficazes na identificação de operações 

suspeitas ou sujeitas a detalhamento para a prevenção de lavagem de dinheiro. 

Condutas Imputadas ao Sr. Gerson 

3.16 Quanto ao Sr. Gerson, o Termo de Acusação lhe imputa responsabilidade por 

supostamente deixar de adotar e implementar regras, procedimentos e controles 

internos que viabilizem a fiel observância das disposições da Instrução CVM nO 

301/99. 

3.17 Importante frisar, inicialmente, que o Sr. Gerson é profissional diligente e 

experiente, que pauta sua conduta pelos mais elevados padrões de ética e correição, e 

desempenha suas funções de forma ativa. O Sr. Gerson vem desenvolvendo com a 

SOCOPA um trabalho constante, contínuo e extremamente sério de implantação e 

melhoria de controles internos, aprimoramento de processos, disseminação de 

conhecimento e informação e implantação de novas tecnologias e ferramentas. 

3.18 Importante ainda mencionar o aprimoramento contínuo a que se submete a 

SOCOP A, com a constante implantação de novas ferramentas, processos e controles. 

Como exemplos, citam-se: substituição do sistema DocSpider de monitoramento de 

PLD, conforme explicitado nos planos de ação informados no Relatório de Auditoria 

n°. 255/2015 de 26/06/2015 (já anexado aos autos deste processo administrativo) e n°. 

688/16 de 19/08/2016; contratação da consultoria técnica Tech Supply com o objetivo 

do '""P= ~ m'~"çõ,,, do, "'''" do ,i,'= D"S,ida = 06l0m015;~im"'j~( 
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da consultoria técnica Tech Solution em 22/06/2015 e 05/09/2016 para continuidade do 

processo de substituição do sistema DocSpider, aprimoramento do novo sistema de 

monitoramento de PLD e atender plenamente aos apontamentos do último relatório de 

auditoria (nO 688/2016). 

3.19 Ademais, não há, no Termo de Acusação, qualquer elemento fático que 

comprove a ação ou omissão individual do Sr. Gerson em relação à conduta irregular 

que se lhe imputa. Como se sabe, no contexto do Direito Administrativo Disciplinar a 

responsabilidade objetiva é inaceitável. A responsabilização requer a existência de 

prova concreta da participação, comissiva ou omissiva, do agente nas supostas práticas 

irregulares. Não se pode, em nenhuma hipótese, presumir a irregularidade da conduta 

do Sr. Gerson pelo simples fato de ser ele o Diretor responsável pelo cumprimento da 

norma supostamente violada. Responsabilidade administrativa é necessariamente 

subjetiva e personalíssima. 

3.20 Corrobora o entendimento acima Nelson Eizirik, que aftrma: 

As penalidades administrativas nunca podem ser aplicadas de modo mecânico, 
posto que inexiste a responsabilidade objetiva na esfera do direito 
administrativo sancionador; só cabe aplicação de penalidades se ficarem 
demonstradas, não só a infração da norma, como também a culpabilidade do 
agente1 

3.21 Nesse sentido, ainda que se veriftcasse, no curso deste Processo, a ocorrência 

de irregularidades em relação às operações sob análise, os elementos de prova 

constantes dos autos (ou a falta deles) são incapazes de permitir que se conclua que o 

Sr. Gerson falhou em seu dever de implementar procedimentos e controles internos 

adequados. 

Princípio da Insignificância 

3.22 Conforme o artigo 59 do Código Penal, as penalidades somente devem ser 

aplicadas quando necessárias para a "reprovação e prevenção do crime". Compete ao 

juiz, portanto, examinar os casos concretos e decidir se há interesse em se punir 

determinadas condutas. 

1 Refonna das S.A. e do mercado de capitais. 2 ed. Rio de Janeiro, Renovar, 1998, . 1 4. 
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3.23 Em linhas gerais, a aplicação desse princípio se funda no entendimento de que 

o direito sancionador não deve se ocupar de atos que não impliquem lesão significativa 

ao bem jurídico tutelado ou mesmo à própria ordem pública. 

3.24 O princípio da insignificância exige, contudo, a presença de certos requisitos, 

como, por exemplo, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a iniciativa dos 

acusados para reparação voluntária das irregularidades. 

3 .25 No caso em questão, é patente a inexpressividade das operações constantes do 

Termo de Acusação, como acima já amplamente demonstrado. O Termo de Acusação 

se funda em um conjunto limitado de operações sem relevância financeira. Por sua vez, 

a falha de processo da SOCOP A, como o fato de determinados controles já constarem 

dos Descritivos antes mesmo de sua efetiva implantação, não geraram qualquer lesão 

ou prejuízo. Além disso, há que se considerar que grande parte dos questionamentos 

referentes às operações leva em conta o fato de serem um conjunto, que foi se 

formando ao longo de quase 7 (sete) anos. Isso dificulta o trabalho interno de análise. 

3.26 Verifica-se, portanto, a presença de elementos suficientes para a aplicação do 

princípio da insignificância a este caso. Não há propósito em se punir, neste contexto, 

as condutas em questão. 

Conclusão 

3.27 Considerando o acima discutido, conclui-se que (i) não há elementos fáticos, 

provas, que permitam a responsabilização do Sr. Gerson pela conduta irregular a ele 

imputada no Termo de Acusação; (ii) parte das condutas da SOCOPA apontadas como 

irregulares no Termo de Acusação ficou esclarecida, com sua irregularidade afastada; e 

(iii) quanto às demais acusações, trata-se, no contexto, de condutas de impacto efetivo 

irrisório, não sendo sua punição uma medida razoável ou conveniente. 

IV. PEDIDO 

4.1 Diante de todo o exposto, requer-se: 

i) a absolvição do Sr. Gerson de todas as supostas irregularidades a ele imputadas, 

em razão da falta de comprovação de sua participação individual, por ação ou 

omissão, em tais supostas irregularidades; e 

ii) a absolvição da SOCOPA e do Sr. Gerson, caso este último nã9 seja absolvido 
I 

pelo fundamento referido no item anterior, em relação a to as as supostas 
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condutas irregulares a eles imputadas, sej a em razão da comprovação de que 

tais irregularidades não se concretizaram, seja por força da aplicação do 
princípio da insignificância, conforme o caso. 

Termos em que 

pedem deferimento. 

São Paulo, 2 de dezembro de 2016. 

SOCOP A - Sociedade Corretora Paulista S.A. 

Gerson Luiz Mendes de Brito 
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