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PARECER DA SUPERINTENDÊNCIA JURíDICA 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS - BSM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO W 14/2016 

Defendentes: SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A. ("SOCOPA") 

Gerson Luiz Mendes de Brito ("Gerson") 

1. RELATÓRIO 

A. Termo de Acusação 

1. Em 29.6.2017, o Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESPA 

Supervisão de Mercados BSM determinou a instauração deste Processo 

Admínistrativo nO 14/2016 ("PAD nO 14/2016") para apurar a responsabilidade de 

SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista SA ("SOCOPA" ou "Corretora") e de 

Gerson Luiz Mendes Brito ("Gerson" ou "Diretor" e, juntamente com SOCOPA, 

"Defendentes"), Díretor da SOCOPA responsável pelo cumprimento da Instrução 

CVM nO 301/99 ("ICVM nO 301/99") à época dos fatos, em razão dos elementos 

de autoria e materialidade de infrações apurados no parecer da 

Superintendência de Acompanhamento de Mercado nO 96/2015 ("Parecer 

SAM"), de fls. 14-27. 

2. O Termo de Acusação relata que, no período de 24.9.09 a 14.4.15 

("Período"), 8 clientes da SOCOPA ("Clientes") realizaram 21 transferências 

privadas de valores mobiliários para a conta da cliente  

" ou "Cliente"). Após receber os ativos em custódia,  realizou a venda 

desses ativos a mercado, resultando no montante total de R$ 391.684,63 /:::) 

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

três centavos). 

3. As irregularidades apontadas no Termo de Acusação se referem a 

falhas no monitoramento de: a) transferências privadas de recursos e valores 

mobiliários para sem motivação aparente; b) compatibilidade financeira e 

patrimonial de em relação às operações intermediadas pela Corretora em 

nome de ; e c) oscilação significativa em relação ao volume e/ou frequência 

de negócios executados por  

a) Falha no monitoramento de transferências privadas de recursos e 

valores mobiliários para sem motivação aparente 

4. O Termo de Acusação aponta que, no periodo de 2009 a 2015, 8 

clientes da SOCOPA transferiram valores mobiliários para a custódia de 

na Corretora 1. 

5. Os 8 clientes que transferiram valores mobiliários para foram 

cadastrados na Corretora em datas próximas às transferências efetuadas para 

e as vendas realizadas por oram realizadas nos dias em que  

recebeu os ativos em sua custódia ou em pregões próximos (fI. 16). 

6. A BSM realizou a análise das operações ou movimentações 

registradas em nome dos 8 clientes da SOCOPA que transferiram valores 

mobiliários para  e constatou que, com exceção da cliente  

as transferências para a foram as únicas operações 

realizadas pelos Clientes por intermédio da SOCOPA no período de 2009 a 2015 

para  

1 As transferências estão detalhadas na tabela 1 do Termo de Acusação (fI. 3). 
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7. Em razão desses fatos, a SOCaPA foi acusada de infringir o artigo 

6°, X2 , da ICVM nO 301/99 por ter falhado no monitoramento das transferências 

privadas de valores mobiliários realizadas por 8 de seus clientes para sem 

motivação aparente. 

8. Gerson, na qualidade de diretor responsável pelo cumprimento da 

ICVM nO 301/99, conforme artigo 103, foi acusado de infringir o artigo 9°, inciso 

1,4 da ICVM nO 301/99 por ter falhado em seu dever de implementar 

procedimentos e controles internos que viabilizem a fiel observância à 

ICVM nO 301/99. 

b) Falha no monitoramento da compatibilidade financeira e patrimonial 

de  em relacão às operacões intermediadas pela Corretora em 

nome de  

9. O Termo de Acusação aponta que, no cadastro junto à Corretora, 
s declarou rendimento mensal de R$ 1.500,00. Declarou também não 

possuir bens. Assim, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela SOCaPA 

no descritivo de função PLD6 relativo à auditoria operacional realizada na 

Corretora em 2015 (fls. 28-65), a capacidade financeira de  é de 

2 "Ar!. 6' Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei n' 9.613, de 1998, as pessoas 
mencionadas no ar!. 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; ( ... )" 
3 "Art. 10. As pessoas mencionadas no art. 2' desta Instrução deverão ter um diretor responsável 
pelo cumprimento das obrigações ora estabelecidas, ao qual deve ser franqueado acesso aos 
dados cadastrais de clientes, bem como a quaisquer informações a respeito das operações 
realizadas." 
4 "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: ( ... )" 
5  tem sua primeira ficha cadastral datada de 11.03.09, com duas atualizações em 05.08.11 
e 20.09.13. 
6 Os descritivos dos processos auditados pela BSM são documentos preparados pela BSM com 
base nas informações prestadas pelos participantes, que relatam os procedimentos operacionais 
adotados pelo participante para atendimento das normas aplicáveis aos processos auditados. 
Os descritivos são revisados e assinados pelos representantes indicados pelo DRM do 
participante. 
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R$ 15.000,00, conforme descrito no item "111. Irregularidades" do Termo de 

Acusação (fls. 4-7). 

10. O Termo de Acusação informa que, de acordo com o descritivo de 

função PLD relativo à auditoria operacional de 2015 (Doc. 1), o monitoramento 

da compatibilidade da capacidade financeira e patrimonial dos clientes da 

Corretora é realizado pelo sistema DocSpider e que são avaliadas todas as 

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

em desacordo com a capacidade financeira dos clientes da Corretora. 

11. A tabela contida à fI. 5 do PAD nO 14/2016, reproduzida abaixo, 

demonstra que os valores movimentados por deveriam ter sido 

identificados pela Corretora nas três oportunidades destacadas em cinza, 

considerando os parâmetros informados pela SOCaPA na auditoria operacional" 

de 2015. /::;./ 
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Volume em operações de  comparado com a sua capacidade 

financeira 

Descritivos Sistema 
Filtro que a Filtro que a Ultrapassa 

Volume Capacidade Corretora Ultrapassa Corretora Filtro que a 
informou que filtro Corretora Ano Mês em Financeira cadastrou em seu 

Operações (Renda x utiliza (Cap. informado no sistema (Cap. cadastrou 
Financeira x Descritivo em seu 

10) 2) Financeira x 10) sistema 

set 71.265,50 15.000,00 30.000,00 Sim 150.000,00 Não 2009 
oul 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 

jun 23.179,80 15.000,00 
3~.000,00 Não 150.000,00 Não 2014 '. 

'.' 1~obtJ,0& out 99.29266' 30.000,00 Sim 150:000,00 Não 

abr ,1,5,000,00. .1 
2015 36.736,00 . , .30.000,00 Sim 150.000,00 Não 

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

12. Em razão desses fatos, a SOCaPA foi acusada de infringir o artigo 

6°, inciso 17 da ICVM nO 301/99 por ter falhado no monitoramento das vendas 

realizadas por dos ativos que lhe foram transferidos, em razão de as 

vendas serem incompatíveis com a situação patrimonial de conforme suas 

informações cadastrais. 

7 "Art. 6' Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei n' 9.613, de 1998, as pessoas 
mencionadas no art. 2' desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações 
ou situações envolvendo titulos ou valores mobiliários: I - operações cujos valores se afigurem 
objetivamente incompativeis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação 
patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base aSJ 
informações cadastrais respectivas; ( ... )" 
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c) Falha no monitoramento de oscilações significativas em relação ao 

volume e/ou freguência de negócios executados por  

13. O Termo de Acusação aponta que, para operações que evidenciem 

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

Corretora utiliza o parâmetro "movimentaçâo atípica" do sistema DocSpider, que 

identifica como atípica a movimentação financeira superior a duas vezes a média 

de movimentação dos últimos três meses e ao valor de R$ 10.000,00s. 

14. O Parecer SAM destaca que, de acordo com os descritivos de função 

PLD das auditorias, realizadas na Corretora em 2014 e 2015, a Corretora analisa 

operações de clientes em que o total da movimentação financeira do mês seja 

superior à média de movimentaçâo dos últimos três meses (fI. 18). 

15. Considerando os parâmetros do descritivo e do sistema DocSpider, a 

Corretora deveria ter identificado como atípicas as movimentações financeiras 

da conta-corrente de nos meses de junho de 2014, outubro de 2014, abril 

de 2015 e maio de 2015, de acordo com a tabela de fI. 6 do PAD nO 14/2016, 

reproduzida abaixo: 

/. 

8 o parâmetro cadastrado no sistema DocSpider foi informado pelo Parecer SAM à fI. 22 . ./ 
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Volume movimentado em conta-corrente por comparado com a 

média do volume dos últimos 3 meses 

Descritivos Sistema 

Média dos últimos Ultrapassa Média dos últimos 3 
Ultrapassa 

Volume em Conta filtro 
Corrente 3 meses filtro meses x2 cadastrado Mês informado no sistema no da Crédito Débito Crédito Débito Descritivo Crédito Débito 

Corretora 
-

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

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 Sim Sim 20.026,32 - - - -
- -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 

-out 10.883,28 Sim Sim 10.883,28 - - - -
-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 Sim Sim 23.157,15 - - - -
-jul 9,90 -9,90 23.157,15 23.157,15 Não 46.314,30 -46.314,30 Não 

out 97.997,11 -
65.498:16 9,90 -9,90 Sim 19,80 -19,80 Sim 

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

-abr 36.708,56 Sim Sim 36.708,56 - - - -
- -mai 79.244,70 79.321 00 36.708,56 36.708,56 Sim. 73.417,12 -73.417,12 Sim 

16. Em razão desses fatos, a SOCOPA foi acusada de infringir o artigo 

6°,1119 , da ICVM nO 301/99 por ter falhado no monitoramento das movimentações 

financeiras da conta-corrente de nos meses de junho/2014, outubro de 

9 "Ar!. 6° Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei n° 9.613, de 1998, as pessoas 
mencionadas no art. 2° desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações 
ou situações envolvendo titulos ou valores mobiliários: ( ... ) 111 - operações que evidenciem /-, 
oscilação significativa em relação ao volume e/ou frequência de negócios de qualquer das partes' / 
envolvidas; ( ... )" ./ 
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2014, abril de 2015 e maio de 2015, que evidenciaram oscilações significativas 

em relação ao volume de negócios. 

B. Defesa 

17. SOCOPA e Gerson tomaram ciência do PAD nO 14/2016 por meio do 

OF/BSM/SJUR/PAD-404/2016 (fls. 70 e 71) e do OF/BSM/SJUR/PAD-405/2016 

(fls. 73 e 74), respectivamente. 

18. Em 31.10.2016, SOCOPA e Gerson requereram a dilação de prazo 

adicional de 30 dias para a apresentação da defesa (fI. 76). Em 3.11.16, 

concedeu-se prazo adicional para a apresentação da defesa, prorrogando-o para 

5.12.16 (fls. 78 e 80). 

19. A defesa em nome da SOCOPA e de Gerson foi tempestivamente 

apresentada em 2.12.16 (fls. 82-91). 

20. Os Defendentes alegam que "o volume de operações ora em análise 

representa valor global e individual irrisório frente aos volumes intermediados 

pela SOCOPA. Ademais, nesse intervalo de tempo, a SOCOPA 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." (fI. 86). 

21. Em relação às divergências entre mecanismos de controle informados 

pela SOCOPA e aqueles efetivamente implantados, mencionam que "(. . .) os 

Descritivos de Auditoria do Processo 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 continham medidas cuja implantação ainda 

estava em curso. Se as novas medidas de controle foram de plano autorizadas Ji 
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pela SOCOPA nos Descritivos, sua efetiva implantação, por depender inclusive 

de atualização de sistemas, ocorreu de forma paulatina." (fI. 87). 

22. Destacam que nenhuma das operações ultrapassou o filtro relativo à 

capacidade financeira que a SOCOPA de fato implantou e que "observa-se que 

em apenas 8 (oito) ocasiões, durante quase os 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 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 SOCOPA, tais 

operações não envolveram volume de recursos que as qualificassem como 

suspeitas." (fI. 87). 

23. Sustentam que as transferências privadas não foram realizadas sem 

motivo aparente uma vez que "transferências privadas de valores mobiliários 

entre pessoas físicas, 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 devidamente preenchidos 

e possuem as assinaturas dos correspondentes titulares, as quais foram 

reconhecidas em cartório." (fls. 82 e 83). 

24. No que se refere aos questionamentos da BSM, os Defendentes 

entendem que o fundamento das informações solicitadas seria a "hipótese de a 
 estar exercendo atividade remunerada no mercado de valores 

mobiliários sem a devida autorização." Tendo isso em vista, informam que "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 /. 
I 

cadastro da suspendendo qualquer movimentação proveniente desta // 
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cliente. Ademais, os procedimentos internos de controle e monitoramento foram, 

à época, reforçados, e a SOCOPA 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." (fI. 83). 

25. Destacam que a SOCOPA tem aprimoramento contínuo, com 

constante implementação de novas ferramentas, processos e controles, dentre 

eles citam "substituição do DocSpider de monitoramento de PLD, conforme 

explicitado nos planos de ação informados no Relatório de Auditoria nO 255/2015 

de 26/06/2015 ljá anexado aos autos deste processo administrativo) e nO 688/16 

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

de mapear as interações dos dados do sistema DocSpider em 06/02/2015; 

contratação 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)." 

(fls. 88 e 89). 

26. Em relação a Gerson, mencionam que não há elementos fáticos 

suficientes que comprovem sua ação ou omissão. Além disso, Gerson não 

poderia ser responsabilizado por ser o diretor responsável pela ICVM nO 301/99, 

uma vez que a responsabilidade administrativa é subjetiva e personalissima. 

27. Utilizam o princípio da insignificância para sustentar que "o Termo de 

Acusação se funda em um conjunto limitado de operações sem relevância 

financeira. Por sua vez, a falha no processo da SOCOPA, como o fato de 

determinados controles já constarem dos Descritivos antes mesmo de sua 

efetiva implantação, não geraram qualquer lesão ou prejuízo." (fI. 90) Também 

informam que o conjunto das operações se deu ao longo de 7 anos e que "isso ;-

dificulta o trabalho interno de análise." (fI. 90). ," / 
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28. Por fim, requerem a absolvição dos Defendentes devido à ausência 

de provas que configurem violações aos dispositivos imputados. 

2. MÉRITO 

29. Os argumentos apresentados pelos Defendentes na defesa 

apresentada ao PAD na 14/2016 serão individualmente analisados nesta seção. 

2.1 Divergências entre os critérios contidos nos controles e nas 

ferramentas de monitoramento da Corretora 

2.1.1. Monitoração do volume de operações movimentado pelo cliente 

comparado com a sua capacidade financeira 

30. A Corretora justifica a divergência entre os parãmetros informados no 

descritivo da função PLD e os parâmetros identificados no sistema DocSpider 

pelo fato de o descritivo da função PLD conter, de acordo com a SOCOPA, 

providências cuja implementação ainda estavam em curso no momento em que 

a auditoria da BSM foi realizada. 

31. No entanto, a divergência entre os critérios contidos no sistema 

DocSpider e na política de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao 

financiamento do terrorismo da Corretora ("Política de PLD") já havia sido 

apontada na auditoria operacional de 2014, conforme abaixo. 

32. No relatório de auditoria operacional de 2014 (Doc. 2), foram 

identificadas divergências entre a Política de PLD da Corretora e os critérios 

definidos no sistema DocSpider para identificação de atipicidades, conforme 

informações constantes do item 6.2 do relatório de auditoria operacional de 2014/~ 

abaixo transcritas, em relação à prevenção de lavagem de dinheiro: ~/ 
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Regra i Critérios definidos na Política 
i do Participante 

Critérios definidos no sistema 
DocSpider 

I Movimentação x 1 Total de operações realizadas i Total de operações realizadas pelo I 

i Capacidade I pelo cliente no mês analisado I cliente no mês analisado maiores ' 
I Financeira - Ações I maiores que 2 vezes a sua ! que 10 vezes a sua capacidade 
1 i capacidade financeira. I financeira. 

·····i 
, i"" Movimentação Ati pica "'-l"'~ ~t~1 "d'~'~~~'i'~-~'~~'~ÇãO do T'···~)··'··T~~~i···d·~··~·~'~·l~~'~~~ç~'~·,-~·~ 

! - Conta I cliente (créditos em conta cliente (créditos em conta corrente) 
'11 ! corrente) maior que a média da maior que 2 vezes a média da 

i movimentação dos últimos 3 movimentação dos últimos 3 
i meses. I meses . 

. 1......J~$~~?~~a'or seja maior que 

33. A Política de PLD da Corretora previa que, para fins de comparação 

entre operações executadas e capacidade econômico-financeira dos clientes, 

seriam consideradas atípicas as operações duas vezes superiores à capacidade 

econômico-financeira do cliente. Porém, o critério implementado no DocSpider 

considerou atípicas as operações dez vezes superiores à capacidade 

econômico-financeira do cliente. 

34. Com relação à atipicidade de movimentações financeiras em contas-

correntes dos clientes da Corretora, a Política de PLD da Corretora previa que 

as movimentações financeiras seriam consideradas atípicas se o valor 

movimentado fosse maior que a média das movimentações dos últimos três 

meses. 

35. Já o critério implementado no DocSpider considerava como atípicas 

as movimentações duas vezes maiores que a média dos últimos três meses, 

desde que as movimentações fossem maiores que R$ 10.000,00. 

36. Portanto, já em 2014, a auditoria da BSM apontava divergências entre 

os parâmetros utilizados pelo sistema DocSpider e os da Política de PLD da 

Corretora tanto para fins de comparação das operações intermediadas pela 

Corretora frente à capacidade financeira dos seus clientes, quanto para fins de 

identificação de monitoramento de movimentações financeiras frente à média de / i 

meses anteriores. / .-/ 
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37. Por esse motivo, a argumentação de que o descritivo da função PLD 

continha providências cuja implementação ainda estava em curso no momento 

em que a auditoria de 2016 foi realizada demonstra a falta de diligência da 

Corretora em sanar as irregularidades que já haviam sido apontadas em 2014. 

2.1.2. Monitoracão de operacões com valores objetivamente incompatíveis 

com a ocupacão profissional e/ou situacão patrimonial financeira das 

partes envolvidas 

38. A Corretora afirma que nenhuma das operações executadas por  

foi identificada pelos parâmetros implementados pela SOCaPA relativos á 

capacidade financeira de seus clientes. 

39. Os parâmetros estabelecidos pela SOCaPA registram a capacidade 

financeira dos seus clientes no Sinacor e a calculam da seguinte maneira: 

a) Bens Imóveis: 25% 

b) Valores Financeiros / Ações: 100% 

c) Rendimentos / Salário/ Pró Labore / Outros: 999% ou 10 

vezes o valor declarado pelo cliente. 

d) Bens Móveis: 50% 

e) Balanço Patrimonial (Capital Circulante Liquido ou Patrimônio 

Líquido): até 100% 

f) Investidores Não Residentes e Fundos de Investimentos: até 

100% do Patrimônio Líquído, com um limite máximo inicial de 

R$ 5.000.000,00. 

40. De acordo com os descritivos de 2014 e 2015 já mencionados, 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. . / 
./ 
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41. Considerando que  não declarou bens em seu cadastro, não se 

mantinha posicionada após as transferências dos ativos que recebeu e declarou 

rendimento mensal de R$ 1.500,00, a capacidade financeira de  foi 

calculada em R$ 15.000,00, equivalente a dez vezes o rendimento mensal 

declarado por item 39, "c", acima). 

42. Logo, de acordo com os descritivos, movimentações mensais de 

acima de R$ 30.000,00 (duas vezes a capacidade financeira de 

deveriam ter sido consideradas atípicas pela Corretora. 

43. Portanto, conforme demonstrado às fls. 4-5 do PAD nO 14/2016 e nos 

itens 4-7 deste Parecer Jurídico, as movimentações financeiras de  nos 

meses de outubro/2014 (R$ 99.292,66), abril/2015 (R$ 36.736,00) e maio/2015 

(R$ 79.285,00) deveriam ter sido identificadas como atípicas porque excederam 

o valor equivalente a duas vezes a capacidade financeira de 

(R$ 30.000,00), estabelecida nos termos dos descritivos da função PLD das 

auditorias operacionais de 2014 e 2015. 

2.1.3. Monitoração de operações com oscilacão significativa em relacão ao 

volume e/ou freguência de negócios das partes envolvidas 

44. Com relação à falha no monitoração de operações com oscilação 

significativa em relação ao volume e/ou frequência de negócios das partes 

envolvidas, a Corretora alega que "em apenas 8 (oito) ocasiões, durante os 

quase 7 (sete) anos considerados, o volume de recursos movimentados 

mensalmente pela Sra. ultrapassou o filtro implementado pela SOCaPA". 

45. Para cumprir o artigo 6°, inciso 111, da ICVM 301/99, relativo às 

operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou 

frequência de negócios, a Corretora informou que o sistema DocSpider emprega 

como parãmetro o total da movimentação financeira do mês (soma de créditos e 

débitos em conta-corrente separadamente). O total da movimentação financeira ./ / 
/ / /l DARlSJUR/CBA BSM SUPERVISAO DE MERCADOS 
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mensal será considerado atípico caso seja maior do que a média da 

movimentação financeira dos 3 meses anteriores ao período analisado. 

46. 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 á média dos últimos 3 meses, conforme verificado 

abaixo. 

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 

filtro 
Corrente meses filtro meses x2 cadastrado Mês informado 

no no sistema 
Crédito Débito Crédito Débito Descritivo Crédito Débito da 

Corretora 
sei 70.855,83 -70.855,83 - - Sim - - Sim 

-oul 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 
ian 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 
oul 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 
iun 23.157,15 -23,157,15 - - Sim - - Sim 
iul 9,90 -9,90 23.157,15 -23.157,15 Não 46.314,30 -46.314,30 Não 
ou! 97.997,11 -65.498,16 '9,90 -9,90 Sim 19,80 -19,80 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 
ma; 79,244,70 -79.321,00 36.708,56 -36.708,56 Sim 73.417,12 -73.417,12 Sim 

47. Na tabela acima, foram destacados os anos de 2014 e 2015 por serem 

os anos em que a Corretora informou os parâmetros utilizados para monitoração,/ 

dos clientes em seus Descritivos. 
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48. Falhas no monitoramento de operações com oscilações significativas 

de volume e/ou frequência de negócios das partes envolvidas também foram 

identificadas na auditoria operacional de 2016 (Doc. 3). 

49. Naquela oportunidade, verificou-se que a SOCOPA gera 

mensalmente, por meio da ferramenta ACL Analytics, relatório comparando a 

quantidade de operações de compra e venda realizadas pelos seus clientes no 

mês analisado com a quantidade de operações realizadas pelos clientes nos 

últimos 6 meses. Com base nesse relatório, a supervisora de compliance 

corporativo decide quais negócios serão analisados. 

50. A BSM analisou, em reprocessamento do parâmetro definido pela 

SOCOPA na ferramenta ACL Analytics, as operações realizadas no periodo de 

1°.2.16 a 29.4.16 e identificou atipicidades que não foram detectadas e, 

consequentemente, não foram analisadas, conforme abaixo: 

Atendimento 
ao art. 6° da 

ICVM 
301/1999 

Inciso I 

Parâmetros 

REL04A - Movimentação Suspeita 
Verifica os volumes mensais em conta 
corrente (soma dos débitos e créditos) dos 
clientes, por meio do CPF/CNPJ, e compara 
com a capacidade financeira declarada em 
ficha cadastral. 

o sistema gera alertas quando o volume 
financeiro no mês ultrapassar a soma de 
30% do patrimônio mais 80% do 
faturamento. 

Atipicidades 
Identificadas 

pela SSM 

(A) 

451 

Qtdade 
alertas não 

identificados 
pelo 

Participante 
(S) 

190 

% de alertas 
não 

identificados 
pelo 

Participante 
(S/A) 

42,1% 

51. Em resposta (DocA), a SOCOPA informou que até o final de 2016 

geraria indicadores para apuração de ganhos e perdas acumulados ao longo do 

tempo e que revisaria os critérios de seleção de registros para geração de 

alertas. Informou que finalizaria a automação de indicadores consolidados de /) 

alertas por cliente em janeiro de 2017. 
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52. Nesse aspecto, destacamos que a falha apontada neste item 

especificamente diz respeito ao monitoramento de operações com oscilações 

significativas de volume e/ou frequência de negócios das partes envolvidas, 

previsto no art. 60
, 111, da ICVM na 301/99. Assim, a geração de indicadores para 

apuração de ganhos e perdas acumulados ao longo do tempo, informada pela 

Corretora, não lhe permitiria identificar atipicidades relacionadas ás oscilações 

significativas de volume e/ou frequência de negócios das partes envolvidas, mas 

operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas 

partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos 

envolvidos, previsto no art. 60 , 11, da ICVM na 301/99. 

53. Ainda, ao delegar a decisão de determinar a análise das operações á 

supervisora de compliance, a Corretora conferiu discricionariedade na escolha 

das operações que serão monitoradas para fins de identificação de oscilações 

significativas de volume e/ou frequência de negócios das partes envolvidas. 

54. Essa discricionariedade é incompatível com o monitoramento previsto 

na ICVM na 301/99 uma vez que os parâmetros não são objetivos, uniformes e 

passíveis de verificação para demonstrar o que seriam consideradas oscilações 

significativas em relação ao volume e/ou frequência de negócios. 

55. A SOCOPA também não registrou as análises efetuadas sobre as 

operações atípicas que evidenciaram oscilações significativas em relação ao 

volume e/ou frequência de negócios de quaisquer das partes envolvidas para o 

mês de abril de 2016 e as conclusões que fundamentaram a decisão de 

comunicar ou não o COAF. 

56. A auditoria operacional de 2016 (Doc. 3) comprovou que houve 

recorrência nas falhas da SOCOPA de um ano para outro, o que demonstra que 

a Corretora não aprimorou seus controles referentes á prevenção de lavagem de_.---~
dinheiro, nos termos da ICVM na 301/99. .-/ 
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57. Na auditoria operacional de 2015 (Doc. 1), realizada no período de 

6.4.15 a 15.5.15, no item relativo à prevenção de lavagem de dinheiro (item 6.1), 

foi identificado que, no monitoramento de operações que evidenciavam 

oscilações significativas em relação ao volume e/ou frequência de negócios de 

quaisquer das partes envolvidas, a SOCaPA utilizava o total de movimentação 

financeira do mês (soma de créditos e débitos em conta-corrente, 

separadamente) maior que a média da movimentação dos últimos 3 meses. 

58. Esse parâmetro, conforme apontado pela auditoria operacional, é 

ineficaz, pois o monitoramento não considera o volume e/ou frequência dos 

negócios. A tabela contida à fI. 6 do Termo de Acusação demonstra que, nos 

meses de junho de 2014, outubro de 2014, abril de 2014 e maio de 2014, a 

movimentação da conta-corrente de  na SOCaPA foi superior à média dos 

3 meses anteriores. Demonstra também que tanto os parâmetros informados 

pela Corretora no descritivo da função PLD quanto os critérios inseridos no 

sistema DocSpider identificariam essas operações como atípicas. 

2.1.4. Monitoramento de transferências privadas de valores mobiliários sem 

motivacão aparente 

59. A Corretora afirmou que, para cumprir o artigo 6°, inciso X, da ICVM 

301/99, seu departamento de risco monitora a transferência de ativos por meio 

do sistema de controle de risco e são consideradas a situação financeira e 

patrimonial declaradas pelo cliente na avaliação de compatibilidade. 

60. Em resposta aos questionamentos feitos pela BSM, a Corretora 

informou que seu departamento de risco não identificou as transferências 

realizadas em favor de Por esta razão, o departamento de risco da 

Corretora não analisou essas transferências para fins de identificação de /, 

eventuais infrações à ICVM nO 301/99. ..// 
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61. Transferências privadas de valores mobiliários não são vedadas pela 

ICVM nO 301/99, desde que possuam motivação crível. No caso deste PAD nO 

14/2016, a análise das transferências realizadas em favor de  em conjunto 

com as informações cadastrais de e dos Clientes permitiria à Corretora 

concluir que as doações em favor de eram atípicas. A BSM analisou as 

informações cadastrais e as operações de e dos Clientes e identificou as 

atipicidades resumidas abaixo, a partir do Parecer SAM: 

a) Recorrência de doações em favor de 

b) 7 dos 8 Clientes não realizaram outras operações nos segmentos 

BM&F e BOVESPA por intermédio da SOCOPA além das 

transferências para 

c) Os 8 Clientes se cadastraram na SOCOPA dias antes da realização 

das transferências para  

d) vendeu os ativos nos mesmos dias em que os recebeu em 

doação ou nos dias subsequentes aos do recebiment010 ; 

e) as operações de venda dos ativos recebidos tinham 

valores/oscilações incompatíveis com os parâmetros estabelecidos 

nos Descritivos da Corretora, conforme demonstrado nos itens 2.1.1., 

2.1.2 e 2.1.3; 

f) e três Clientes (  possuem o 

mesmo endereço eletrônico cadastrado no sistema da B3, qual seja, 

; e 

g) i e  residem na mesma cidade, em endereços distintos, 

mas possuem o mesmo número de telefone. 

10 Vide Tabela 1 do termo de acusação (fI. 3). 
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62. Assim, entendemos que a Corretora falhou no monitoramento das 

transferências privadas efetuadas pelos Clientes em favor de ao não 

identificar as atipicidades apontadas no Parecer SAM relativas às transferências 

de valores mobiliários sem motivação aparente. 

2.2. Princípio da insignificância - Valor irrisório 

63. A defesa alegou que os valores movimentados por não teriam 

relevância financeira tendo em vista os volumes movimentados pela SOCOPA. 

Alegou também que as operações analisadas neste processo administrativo 

foram executadas ao longo de sete anos, o que dificultaria a análise. 

64. Com relação aos valores movimentados por  frente aos 

movimentados pela SOCOPA, o art. 11, I, da Lei na 9.613/98, regulamentado 

pelo artigo 60 da ICVM na 301/99, estabelece a obrigação de os participantes dos 

mercados organizados pela 83 monitorarem todas as operações intermediadas 

em nome de seus clientes. Tanto a norma legal quanto a regulamentação da 

CVM não estabelecem valores mínimos a partir dos quais os participantes 

estariam obrigados a monitorar as operações de seus clientes. 

65. O Ofício Circular na 5/2015/CVM/SMI (Orientações sobre rotinas e 

controles internos relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo - Instrução CVM na 301/99 e alterações) ressalta a 

justificativa para a obrigatoriedade de monitoramento da totalidade das 

operações intermediadas pelos participantes dos mercados da 83, destacando 

que "é natural assumir que, justamente por ter conhecimento das atividades de 

supervisão e fiscalização exercida pelos participantes do sistema financeiro, o 
criminoso tenha preferência por operações e estruturas fragmentadas para 

garantir que nenhuma das pessoas obrigadas e respectivos supervisores 

possam ter a visibilidade completa do percurso do dinheiro (fol/ow the money)v'/ 
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de forma a dificultar a consecução a contento das atividades de supervisão sobre 

tais atividades ilícitas." (fI. 2 do Ofício Circular n° 5/2015/CVM/SMI). 

66. Portanto, a alegação de que o volume movimentado por é 

irrisório não afasta a responsabilidade da SOCOPA. A SOCOPA tem o dever de 

monitorar todas as operações intermediadas em nome dos seus clientes, 

independentemente do volume operado, e não pode estabelecer limites de 

valores para a monitoração exigida pela ICVM na 301/99 uma vez que operações 

de lavagem de dinheiro podem ser executadas por meio de operações de baixo 

volume financeiro para burlar o sistema de monitoramento dos intermediários. 

67. Além disso, conforme detalhado no item 2.1. "Divergências entre os 

critérios contidos nos controles e nas ferramentas de monitoramento da 

Corretora" e seus subitens acima citados, o monitoramento feito de acordo com 

os parâmetros estabelecidos pela própria Corretora levaria à identificação das 

transferências privadas e das operações de ainda que com "valores 

irrisórios", bem como à identificação da recorrência das atipicidades a elas 

ligadas. 

68. Ao deixar de monitorar as operações de  em razão do volume de 

recursos movimentados na conta-corrente de , a Corretora infringiu o art. 

60 , incisos I, 111, X, da ICVM na 301/99. 

2.3. Comunicação ao COAF 

69. A SOCOPA informou que reportou ao COAF 6 operações durante o 

Período. Essa conduta demonstraria sua diligência no cumprimento das regras 

relativas à comunicação de operações suspeitas. Contudo, a Corretora não 

apresentou evidências das comunicações feitas ao COAF./· 
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70. Ocorre que não há acusação neste PAD nO 14/2016 por 

descumprimento do dever de a SOCaPA comunicar operações suspeitas ao 

COAF, previsto no caput do artigo 7° da ICVM nO 301/9911 . 

71. O objeto deste Processo Administrativo é apurar a responsabilidade 

da SOCaPA por falhas no monitoramento das hipóteses listadas nos incisos I, 

111 e X do artigo 6° da ICVM nO 301/99 e de Gerson pela falha em seu dever de 

implementar procedimentos e controles intemos que viabilizassem a 

identificação de situações atípicas, nos termos do artigo 9°, I, da ICVM nO 301/99. 

72. Portanto, a afirmação de que a SOCaPA comunicou ao COAF as 

operações executadas por não afasta a acusação, pois a Corretora não foi 

acusada de infração ao art. 7° da ICVM nO 301/99. 

2.4 Conduta da SOCOPA 

73. Tendo em vista o exposto nos subitens 2.1.1 a 2.1.4, o diagrama 

abaixo (extraído do Termo de Acusação, fI. 8) demonstra que as operações 

realizadas por deveriam ter sido identificadas como atípicas, conforme 

controles da Corretora, no ano de 2015. O círculo branco mostra as etapas das 

operações de e os quadrados cinzas mostram os parâmetros informados 

pela SOCaPA que gerariam alertas. 

11 "Art. 7° Para os fins do disposto no art. 11, inciso 11, da Lei nO 9.613, de 1998, e no Decreto nO 
5.640, de 26 de dezembro de 2005, as pessoas mencionadas no art. 2° desta Instrução devem 
comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, abstendo-se de dar 
ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela a qual se refira a informação, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas a contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo, todas as 
transações, ou propostas de transação, abarcadas pelos registros previstos no art. 4° desta 
Instruçêo, que possam ser considerados sérios indicios de crimes de "lavagem" ou ocultação de / 

/ bens, direitos e valores provenientes de infração penal, conforme disposto no art. 1° da Lei n° 
9.613, de 1998, inclusive o terrorismo ou seu financiamento, ou com eles relacionar-se, em que: .' 
( ... )" ./ 
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Operações realizadas por  

·Todas as 
transferências são 
analisadas pela área 
de risco. 

• A movimentação de cont 
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 

Venda das 
ações no 
mercado 

"I' ... 

Cliente retirá"·~' Dinheiro da 
dinheiro de venda entra 
sua conta na conta 
corrente corrente 
(Débito) (Crédito) 

Fontes: B3 e descritivos 

·0 volume movimentado 
pela cliente é atí pico 
considerando o 
parâmetro que a 
corretora informou no 
descritivo. 

A movimentação de 
conta corrente da cliente 
é atípica considerando o 
parámetro que a 
corretora informou no 
descritivo e que 
cadastrou em seu 
sistema de PLD. 

74. As 68 operações de venda realizadas por  evidenciavam 

oscilações significativas em relação ao volume de negócios e, pelo teste descrito 

no subitem 2.1.3. deste parecer jurídico, a Corretora identificaria esta atipicidade, 

ao menos em quatro oportunidades entre 2014 e 2015. 

75. Tanto o parâmetro estabelecido no filtro cadastrado no sistema da 

Corretora quanto o parâmetro informado em seus descritivos teriam identificado 

as atipicidades. Logo, os controles da Corretora deveriam ter apontado as 

operações de O fato de os controles da Corretora não terem identificado 

as operações de  como irregulares demonstra que os parâmetros foram /, 

implementados indevidamente pela Corretora. ' // 
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76. Da mesma maneira, as 21 transferências privadas recebidas por 

de 8 clientes diferentes, com a finalidade de doarem valores mobiliários 

ou de realizar venda privada para deveriam ter sido identificadas pelo 

departamento de risco da Corretora que, conforme informado, analisa todas 

ocorrências de transferências privadas sem motivação aparente de valores 

mobiliários. 

77. Nos termos do artigo 6° da ICVM nO 301/1999, a Corretora deve 

dedicar especial atenção a situações consideradas atípicas que, nos termos dos 

seus incisos, possam configurar situações passíveis de lavagem de dinheiro. 

78. A resposta da Corretora aos questionamentos da BSM e a defesa 

apresentada pela Corretora neste Processo Administrativo destacam que as 

operações de não foram identificadas pelos parâmetros de monitoramento 

do sistema de PLD da SOCOPA. 

79. No entanto, as operações não foram identificadas, pois os parâmetros 

implementados pela Corretora no sistema DocSpider eram diversos dos 

parâmetros contidos nos descritivos da função PLD, elaborados em razão das 

auditorias operacionais conduzidas pela BSM nos anos de 2014 e 2015. 

80. Além disso, como demonstrado na Seção V do termo de acusação, a 

Corretora poderia ter identificado as operações de  como irregulares em 

função de oscilações significativas em relação ao volume e/ou frequência de 

negócios das partes envolvidas e de transferências privadas de valores 

mobiliários sem motivação aparente. As operações de  seriam 

identificadas, nestes casos, pelos parâmetros contidos tanto no sistema 

DocSpider quanto nos descritivos da função PLD da Corretora. /) 
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2.5 Conduta de Gerson na qualidade de diretor responsável pelo 

cumprimento da ICVM nO 301/99 

81. A defesa argumenta que "não se pode presumir, em nenhuma 

hipótese, 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" 

(fls. 89). 

82. A individualização da conduta de Gerson foi descrita nos itens 35 a 38 

do termo de acusação deste Processo Administrativo. Gerson foi acusado por 

ter falhado a(. . .) em seu dever de implementar procedimentos e controles internos 

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

identificação de situações atípicas que possam permitir que a Corretora esteja 

em consonância com as disposições da ICVM nO 301/1999." (fls. 12 e 13). 

83. Gerson foi acusado por falhar em seu dever de implementar 

procedimentos e controles intemos que viabilizem a fiel observância à norma 

que ele é responsável pelo cumprimento, qual seja, ICVM nO 301/99. 

84. Dessa forma, não houve responsabilização objetiva de Gerson. O 

termo de acusação imputou responsabilidade a Gerson por: 

a) falhas na identificação das infrações objeto deste Processo 

Administrativo em seu monitoramento de prevenção à lavagem de 

dinheiro; 

b) implementação de parâmetros no sistema de monitoramento da 

Corretora (DocSpider) diversos dos que foram mencionados nos 

descritivos da Corretora, no que se refere ao controle de volume 
/" 

movimentado comparado com a situação econõmico-financeira do / 

cliente; 
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c) implementação de parâmetros no sistema de monitoramento da 

Corretora (DocSpider) diversos dos que foram mencionados nos 

descritivos da Corretora, no que se refere às oscilações significativas 

comparadas com o volume de negócios; e 

d) não ter informado, conforme a Política de PLD da SOCOPA, se 

houve análise do departamento de risco das operações de  que 

recebeu 21 transferências privadas, sem motivação aparente de 

valores mobiliários. 

85. Gerson, no exercício da sua função de diretor responsável pelo 

cumprimento da ICVM nO 301/99, tem a obrigação de desenvolver e implementar 

controles suficientes e eficazes para prevenção à lavagem de dinheiro. 

86. No entanto, o termo de acusação demonstrou que os controles da 

Corretora para monitorar as operações de seus clientes, relatados no "descritivo 

da função PLD", eram diferentes dos parâmetros inseridos no sistema DocSpider 

para monitoramento das operações dos clientes da SOCOPA. 

87. O "descritivo da função PLD" descreve os procedimentos adotados 

pela Corretora para monitoramento das operações intermediadas em nome dos 

seus clientes e tratamento dos indícios de irregularidades identificados a partir 

do monitoramento. O descritivo é produzido pela BSM com base nas 

informações fomecidas pela Corretora no âmbito das auditorias operacionais e 

é validado e assinado pelo representante da Corretora indicado pelo seu Diretor 

de Relações com o Mercado. 

88. Assim, a diferença entre os descritivos da função PLD e os 

parâmetros implementados no sistema de monitoramento demonstra que 

Gerson falhou em implementar, no sistema escolhido pela Corretora para . 

monitoramento das operações para fins de PLD, os mesmos controles previstos/ 

nos descritivos da função PLD. /' 
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89. Houve, portanto, implementação inadequada de controles 

estabelecidos para fins de atendimento aos incisos I e 111 do artigo 60 da ICVM 

na 301/99, conforme demonstrado no termo de acusação. 

90. Por fim, quanto aos controles para cumprimento do disposto no inciso 

X do artigo 60 da ICVM 301/99, Gerson não informou se houve análise do 

departamento de risco da Corretora a respeito das operações realizadas por 

ou que tiveram como beneficiária. 

91. Gerson é responsável pelo cumprimento das regras adotadas pela 

Corretora com relação à prevenção à lavagem de dinheiro e do compromisso 

assumido com a BSM para melhoria dos controles de PLD. No entanto, o termo 

de acusação demonstrou que os controles relatados no "descritivo da função 

PLD" eram diferentes dos parâmetros inseridos no sistema DocSpider para 

monitoramento das operações dos clientes da SOCOPA. 

92. Conforme demonstrado na Seção V do termo de acusação (fls. 8-11), 

as operações objeto deste Processo Administrativo teriam sido identificadas 

casos os parâmetros do descritivo ou do sistema DocSpider tivessem sido 

aplicados. A falha da Corretora em identificar essas operações como atípicas 

demonstra falha no monitoramento das operações executadas por seus clientes 

pela implementação inadequada dos controles e parâmetros de monitoramento. 

93. A falha de Gerson na implementação inadequada dos parâmetros de 

monitoramento contidos no descritivo da função PLD e no sistema de 

monitoramento DocSpider, impossibilitou a SOCOPA de cumprir as disposições 

da ICVM na 301/99, conforme exposto neste Processo Administrativo. 
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94. Portanto, Gerson, na qualidade de diretor responsável pela ICVM na 

301/99, nos termos do artigo 1012 da norma, infringiu seu artigo 90 , inciso 1,13 por 

ter falhado na implementação de procedimentos e controles internos que 

viabilizassem a fiel observância das disposições da instrução. 

3. PRECEDENTES 

95. Não há histórico de julgamentos de casos análogos pela BSM ou pela 

CVM. 

96. Como atenuante, sugerimos que seja levado em consideração o fato 

de os Defendentes não possuírem histórico de condenação na BSM, além dos 

efeitos imediatos da decisão, seus outros efeitos, especialmente quanto ao 

aspecto educacional, ao aprimoramento da conduta dos Defendentes e à 
credibilidade do mercado. 

97. Como agravante, apontamos a gravidade das infrações verificadas, 

nos termos da Lei na 9.613/98 e da Instrução CVM na 301/99. 

12 "Art. 10. As pessoas mencionadas no art. 2' desta Instrução deverão ter um diretor responsável 
pelo cumprimento das obrigações ora estabelecidas, ao qual deve ser franqueado acesso aos 
dados cadastrais de clientes, bem como a quaisquer informações a respeito das operações 
realizadas." 
13 "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: ( ... )" 
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4. CONCLUSÃO 

98. Ante o exposto, conforme disposto no artigo 36, § 2° da Instrução 

CVM nO 461/0714 e no artigo 30 do Estatuto Social da BSM,15 sugerimos ao 

Conselho de Supervisão da BSM a aplicação de penalidade à SOCaPA por não 

detectar situações atípicas, nos termos do artigo 6°, incisos I, 111 e X da ICVM nO 

301/99 '6. 

99. Da mesma maneira, sugerimos aplicação de penalidade a Gerson, 

nos termos do artigo 9°, inciso 1,17 da ICVM nO 301/99, por 

a) não ter identificado as atipicidades em seu monitoramento de 

prevenção à lavagem de dinheiro, quando foi demonstrado que, pelos 

parãmetros informados no descritivo da função PLD ou inseridos no 

14 "Artigo 36: O Departamento de Auto-Regulação, o Diretor do Departamento de Auto-
Regulação e o Conselho de Auto-Regulação são os órgãos da entidade administradora 
encarregados da fiscalização e supervisão das operações cursadas nos mercados organizados 
de valores mobiliários que estejam sob sua responsabilidade, das pessoas autorizadas a neles 
operar, bem como das atividades de organização e acompanhamento de mercado desenvolvidas 
pela própria entidade administradora. 
§2' Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, ao Diretor do Departamento de Auto-
Regulação e ao Conselho de Auto-Regulação, conforme previsto nesta Instrução, no estatuto 
social e em seus regulamentos, monitorar, de ofrcio ou por comunicação do Diretor Geral ou de 
terceiros, o cumprimento das regras de funcionamento do mercado e da entidade administradora, 
bem como impor as penalidades decorrentes da violação das normas que lhes incumba 
fiscalizar." 
15 "Artigo 30: As penalidades que podem ser aplicadas pela BSM são: I - advertência; 11 - multa; 
111 - suspensão, observado o máximo de noventa dias; IV - inabilitação temporária, pelo prazo 
máximo de dez anos, para o exerci cio de cargos de administradores, empregados, operadores, 
prepostos e representantes da própria BSM, do Associado Mantenedor e dos Participantes; e V 
- outras penalidades previstas nas normas regulamentares e operacionais da própria 
BM&FBOVESPA." 
16 "Ar!. 6' Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei n' 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: I - operações cujos valores se afigurem 
objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos elou 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 elou frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas ( ... ) X -
transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de valores mobiliários; ( ... )" 
17 "Ar!. 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: ( ... )" 
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sistema de monitoramento DocSpider, seria possível detectar as 

operações realizadas por ou em favor de objeto deste processo 

administrativo; 

b) ter implementado parâmetros de monitoramento diversos no 

sistema DocSpider frente aos parâmetros contidos no descritivo da 

função PLD, no que se refere ao controle do volume movimentado 

comparado com a situação financeira de art. 6°, I, da ICVM nO 

301/99 e às oscilações significativas, comparadas ao volume de 

negócios (art. 6°, 111, da ICVM nO 301/99); e 

c) não ter informado a BSM a respeito da eventual anàlise do 

departamento de risco da Socopa sobre as transferências privadas 

realizadas em favor de sem motivação aparente (art. 6°, X, da 

ICVM nO 301/99). / 
./i 
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100. Submetemos nosso parecer à consideração superior. 

São Paulo, 9 de outubro de 2017. 

L~~Íi(J~~r~bró 
/~h . /1 

~yrício Ja /. e ~va--
G. ente Jurídico Superintendente Jurídico 

DARISJUR/CBA 

De acordo. 

Encaminhe-se o parecer às partes, nos termos 

do paràgrafo primeiro do artigo 24 do 

Regulamento Processual da BSM e, 

~
osteriormente, rconselho de Supervisão. 

~t...,..., ./ r'<"V\ 
Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 
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