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TURMA 

CONSELHEIRO- RELATOR: JOSÉ DAVID MARTINS JÚNIOR 

M EMBROS: SÉRGIO ODILON DOS ANJOS E WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO N° 14/2016 

A CUSADOS SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S .A . E GERSON LUIZ 
M ENDES DE BRITO 

R ELATÓRIO 

1) Em 29.9.2016, o Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de 

Mercados determinou a instauração de processo administrativo em face de 

SOCaPA - Sociedade Corretora Paulista S.A. ("SOCaPA" ou "Corretora") e 

Gerson Luiz Mendes Brito ("Gerson" ou "Diretor"), Diretor da SOCaPA 

responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nO 301/99 ("ICVM 301/99"), à 

época dos fatos, tendo em vista as irregularidades identificadas no parecer da 

<'-1- Superintendência de Acompanhamento de Mercado nO 96/2015 ("Parecer SAM", 

fls. 14-27). 

2) Apurou-se que, no período de 24.9.2009 a 14.4.2015, 8 (oito) clientes 

da SOCaPA realizaram 21 (vinte e uma) transferências privadas de valores 

mobiliários para a conta da cliente . 

3) Após receber as transferências, vendeu os valores mobiliários 

a mercado, auferindo, por meio de 68 operações, o montante de R$ 391.684,63, 

valor que foi transferido pela investidora para a sua conta-corrente bancária. 

4) Tendo em vista que as características das operações e dos cadastros 

dos investidores envolvidos indicavam que exercia atividade remunerada 
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no mercado de valores mobiliários, a BSM solicitou à SOCOPA, por meio da 

correspondência 0944/2015-SAM-DAR-BSM (fls. 65-68), que prestasse 

informações sobre as transferências de valores mobiliários para 

fornecendo, inclusive, a análise relativa ao eventual enquad ramento das 

operações realizadas pela investidora às hipóteses do art. 6° da ICVM 301/99. 

5) Em 14.7.2015, SOCOPA informou que as "movimentações realizadas 

por conta e ordem da questionadas no Ofício, não foram objeto de 

enquadramento nos parâmetros de monitoramento do Sistema de Prevenção à 

Lavagem de Dinheiro da SOCOPA" (fI. 69). 

6) Adicionalmente, a Corretora destacou que "não identificou na 

documentação cadastral da Sra. bem como em consultas realizadas na 

rede mundial de computadores, qualquer indício ou sinal de permitisse 

vislumbrar a hipótese de atuação profissional no mercado financeiro, bem como 

envolvimento em operações com indícios de irregularidade e/ou ilícitos" (fI.69). 

7) Contudo, de acordo com o Parecer SAM, as operações realizadas por 

deveriam ter sido identificadas nos proced imentos para prevenção à 

lavagem de dinheiro implantados pela SOCOPA, tendo em vista: (i) a 

transferência privada, sem motivação aparente, de recursos e valores 

mobiliários, (i i) a incompatibilidade do volume financeiro das operações com os 

rendimentos e a situação patrimonial e financeira da investidora e (iii) a oscilação 

significativa em relação ao volume de negócios (fls. 14-27). 

8) Para transferências privadas, os proced imentos estabelecidos pela 

Corretora, à época dos fatos, exigiam que o departamento de risco da Corretora 

monitorasse a transferência de valores mobiliários por meio de sistema de 

controle de risco, levando em consideração, para avaliação de compatibilidade, 

a situação financeira patrimonial declarada pelo cliente . 
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9) Os Defendentes informaram que não identificaram indícios de 

atipicidade nas 21 (vinte e uma) transferências de valores mobiliários em favor 

de mas não apresentaram a análise do departamento de risco a respeito 

dessas transferências. 

10) De acordo com os Descritivos de Auditoria do Processo de Função de 

PLD de 5.5.2014 e de 14.5.2015 ("Descritivos"), a Corretora considera a 

capacidade financeira dos investidores multiplicando-se por 10 o rendimento 

mensal dos clientes e aplica, para o monitoramento de operações, um filtro 

equivalente a duas vezes a capacidade financeira de seus clientes. 

11) Contudo, de acordo com os parâmetros contidos no sistema 

DocSpider para monitoramento das operações intermediadas pela Corretora 

para fins da ICVM 301/99, somente operações cujo volume ultrapassasse dez 

vezes a capacidade financeira do cliente seriam objeto de análise. 

12) Como o rendimento mensal declarado por em sua ficha 

cadastra l é de R$ 1.500,00, operações cujo volume financeiro superasse o 

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

R$ 15.000,00) deveriam gerar alertas no sistema DocSpider. 

13) O Parecer SAM aponta que o volume de operações realizadas por 

nos meses de outubro/2014, abril/2015 e maio/2015 foram, 

respectivamente, de R$ 99.292,66, R$ 36.736,00 e R$ 79.285,00, superiores 

portanto, aos limites estabelecidos pela Corretora em seus Descritivos e, nessa 

medida, deveriam ter sido identificados pelo sistema DocSpider se ele estivesse 

parametrizado como apresentado nos Descritivos, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 1 
Volume em operações de comparado com a sua capacidade 

financeira 
Descritivos Sistema 

Filtro que Filtro que a Ultrapassa a 
Capacidade Corretora Ultrapassa Corretora Filtro que 

Volume Financeira informou filtro cadastrou em a 
Ano Mês em (Renda x que utiliza informado seu s istema Corretora 

Operações no (Cap. cadastrou 10) (Cap. Descritivo Financeira x em seu Financeira 10) sistema x 2) 

2009 set 71.265,50 15.000,00 30.000,00 Sim 150.000,00 Não 
out 7.937,05 15.000,00 30.000,00 Não 150.000,00 Não 

2010 ago 484,68 15.000,00 30.000,00 Não 150.000,00 Não 
2012 dez 54.242,31 15.000,00 30.000,00 Sim 150.000,00 Não 

jan 26.890,38 15.000,00 30.000,00 Não 150.000,00 Não 

2013 out 10.914,82 15.000,00 30.000,00 Não 150.000,00 Não 
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 

2014 jun 23.1 79,80 15.000,00 30.000,00 Não 150.000,00 Não 
out 99.292,66 15.000,00 30.000,00 Sim 150.000,00 Não 

201 5 abr 36.736,00 15.000,00 30.000,00 Sim 150.000,00 Não 
mai 79.285,00 15.000,00 30.000,00 Sim 150.000,00 Não 

14) Os Descritivos também demonstram que a Corretora considera a 

existência de osci lação significativa em relação ao volume de negócios quando 

a movimentação financeira de um mês é superior à média da movimentação dos 

três meses anteriores. Apurou-se que o sistema DocSpider, por sua vez, está 

configurado para identificar como atípica a operação que ultrapasse duas vezes 

a média de movimentação financeira dos três meses anteriores. 

15) O Parecer SAM indica que, nos meses de junho/2014, outubro/2014, 

abril/2015 e maio/2015, o volume financeiro movimentado por foi superior 

ao dobro da média dos três meses anteriores, ultrapassando tanto os valores 

informados nos Descritivos quanto aqueles cadastrados no sistema da 

Corretora, conforme Tabela 2 abaixo. Ainda assim, os Defendentes não 

realizaram qualquer análise sobre a atipicidade das operações, nos termos do 

artigo 6° da ICVM 301/99: 
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Tabela 2 
Volume movimentado em conta corrente por comparado com a 

média do volume dos últimos 3 meses 
Descritivos Sistema 

Volume em Conta Média dos últimos 3 Ultrapassa Média dos últimos 3 Ultrapassa 
Corrente meses filtro meses x2 filtro 

Ano Mês informado cadastrado no no sistema Crédito Débito Crédito Débito Descritivo Crédito Débito 

set 70.855,83 -70.855,83 - - Sim - - Sim 
2009 

out 7.869,43 -7.869,43 70.855,83 -70.855,83 Não 141.711,66 -141.711,66 Não 
2010 ago 474,84 -474,84 - - Sim - - Sim 
2012 dez 24.037,25 -20.026,32 - - Sim - - Sim 

jan 26.845,09 -30.856,02 24.037,25 -20.026,32 Sim 48.074,50 -40 .052,64 Não 
fev 12,60 -12,60 25.441,17 -25.441 ,1 7 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 

2013 
out 10.883,28 -10.883,28 - - Sim - - Sim 
nov 11.338,53 10.883,28 -10.883,28 Sim 21 .766,56 -21.766,56 Não 
dez 2.557,13 -11 .629,03 11.110,91 -10.883,28 Sim 22.221,81 -21 .766,56 Não 
jan -2 .266,63 8.259,65 -11 .256,16 Não 16.519,29 -22.512,31 Não 
jun 23.157,1 5 -23.1 57,15 - - Sim - - Sim 

2014 jul 9,90 -9,90 23.157,15 -23.157,1 5 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 -65.498,1 6 Não 195.994,22 -130.996,32 Não 
abr 36.708,56 -36.708,56 -2015 - Sim - - Sim 
mai 79.244,70 -79.321,00 36.708,56 -36.708,56 Sim 73.417,12 -73.417,12 Sim 

16) Diante das evidências de que a SOCOPA falhou ao não identificar 

operações atípicas em seus controles e procedimentos de prevenção à lavagem 

de dinheiro, o Termo de Acusação conclu i que a SOCOPA infringiu a ICVM 

301/99: 

a) em seu artigo 60
, inciso X1, pela falha no monitoramento de 

transferência de valores mobiliários, por cessão ou venda 

privada, de oito clientes da Corretora para sem 

motivação aparente; 

1 Art. 6° Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei nO 9.613, de 1998, as pessoas 
mencionadas no art. 2° desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações 
ou situações envolvendo títulos ou valores mobiliários: 
X - transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de valores mobiliários; 
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b) Em seu artigo 6°, inciso 12, pela falha no monitoramento da 

venda de valores mobiliários, por incompatíveis com 

sua situação patrimonial, conforme as informações cadastrais 

dessa investidora; e 

c) em seu artigo 6°, inciso IIP, pela falha no monitoramento das 

vendas dos valores mobiliários, por , que evidenciaram 

oscilação significativa em relação ao volume de negócios. 

17) O Termo de Acusação também imputa a Gerson, como diretor 

responsável pelo cumprimento da ICVM 301/99, a infração ao artigo 9°, inciso 14 , 

de referida instrução, na medida em que falhou em seu dever de implementar 

procedimentos e controles internos que viabilizassem a fie l observância à ICVM 

301/99. 

18) Anexos ao Termo de Acusação, constam o Parecer SAM (fls. 14-27), 

o Relatório de Auditoria Operacional nO 225/1 5 (fls. 28-65), o Ofício 0944/2015-

SAM-DAR-BSM (fls.66-68) e a respectiva resposta da SOCOPA, prestando 

esclarecimentos sobre as transferências de valores mobiliários realizadas em 

favor e por (fls.69-69v) 

19) Intimados a se manifestarem sobre o Termo de Acusação, os 

Defendentes apresentaram defesa admin istrativa em 2. 12.2016 (fls. 82-91). 

22 Art. 6° Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei nO 9.613, de 1998, as pessoas 
mencionadas no art. 2° desta Instrução devem monitorar continuamente as segu intes operações 
ou situações envolvendo títulos ou valores mobiliários: 
I - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação 
profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes 
envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas; 
3 Art. 6° Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei nO 9.613, de 1998, as pessoas 
mencionadas no art. 2° desta Instrução devem monitorar continuamente as segu intes operações 
ou situações envolvendo títulos ou valores mobiliários: 
111 - operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou frequência de 
negócios de qualquer das partes envolvidas; 
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 ( ... ). 
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20) Em suas defesas, os Defendentes alegam que "cada operação 

[realizada por representava valor individual bastante reduzido, somando, 

em todo o período, apenas R$ 391.684,63", e por isso "o volume de operações 

ora em anál ise representa valor global e individual irrisório frente aos volumes 

intermediados pela SOCOPA" (fI.86). 

21) Apontam que, no intervalo de tempo das operações realizadas por 

a SOCOPA reportou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

("COAF") 6 operações, o que demonstraria a diligência no cumprimento das 

regras relativas à comunicação de operações atípicas. 

22) Nesse sentido , complementam que "ainda que [as operações] 

violassem os parâmetros objetivos implantados pela SOCOPA, tais operações 

não envolveram volumes de recursos que as qualificassem como suspeitas". 

23) Consideram que as operações constantes no Termo de Acusação são 

inexpressivas e "não geram qualquer lesão ou prejuízo" (fI. 90), e por isso, 

sustentam a incidência, no caso, do princípio da insignificância. 

24) Apesar disso, informam os Defendentes que optaram por inativa r, em 

julho de 2015, o cadastro da  suspendendo qualquer movimentação dessa 

investidora. 

25) Afirmam que nenhuma das operações realizadas por 

"ultrapassou o filtro relativo a capacidade financeira que a SOCOPA de fato 

implantou" (fI. 87), bem como que "todas as transferências [privadas de valores 

mobiliários] foram autorizadas pelos respectivos titulares dos ativos, por meio do 

pertinente formulário padrão" (fI. 87). 

26) Os Defendentes sustentam, ainda, que as divergências identificadas 

pela BSM entre os procedimentos de monitoramento informados nos Descritivos 

e aqueles efetivamente implantados decorreram de uma atualização paulatina 

de sistemas. 
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27) Destacam que 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" (fI. 88). 

28) Segundo o informado, SOCOPA e seu Diretor vêm desenvolvendo 

"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" 

(fI. 88). 

29) Sustentam não existir qualquer comprovação, no Termo de Acusação, 

sobre ação ou omissão de Gerson para a prática das irregularidades imputadas, 

de maneira que não seria possível "presumir a irregularidade da conduta do Sr. 

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

norma supostamente violada" (fI. 89). 

30) Defendem, nessa medida, (i) a absolvição de Gerson, por fa lta de 

comprovação de sua participação, por ação ou omissão, nas irregularidades, e 

(ii) a absolvição da SOCOPA e de Gerson, caso ele não seja absolvido pelo 

fundamento anterior, pela inexistência de irregularidades ou, subsidiariamente, 

por força da aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o "impacto 

efetivo irrisório, não sendo sua punição uma medida razoável ou conveniente" 

(fI. 90). 

31) Na sequência, o processo administrativo foi encaminhado para a 

manifestação Superintendência Jurídica da BSM ("SJUR"), nos termos do artigo 

8° do Regulamento Processual da BSM. 

32) No Parecer Jurídico ("Parecer Jurídico", fls. 93-123), a SJUR opinou 

no sentido de que as provas contidas nestes autos conduzem à conclusão de 

que SOCOPA e Gerson falharam na identificação de operações atípicas devido 
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à implementação inadequada de controles e parâmetros no monitoramento de 

operações para a prevenção à lavagem de dinheiro. 

33) As falhas na identificação de operações atípicas teriam ocorrido no 

monitoramento de: (i) transferências privadas de recurso e valores mobiliários 

para , sem motivação aparente; (i i) compatibilidade financeira e patrimonial 

de em relação às operações intermediadas pela Corretora em nome de 

e (iii) osci lação significativa em relação ao volume e/ou frequência de 

negócios executados por 

34) O Parecer Jurídico aponta que as provas das falhas no 

monitoramento e na identificação das operações estão consubstanciadas no 

Parecer SAM, que constatou que: 

a) "os 8 cl ientes que transferiram valores mobiliários para  

foram cadastrados na Corretora em datas próximas às 

transferências efetuadas para (fI. 94) ; 

b) "com exceção da cliente  as 

transferências para  foram as únicas operações 

realizadas pelos Clientes por intermédio da SOCOPA no 

período de 2009 a 201 5" (fI. 94); 

c) i e três clientes (  possuem 

o mesmo endereço eletrônicos cadastrado" e " e 

residem na mesma cidade, em endereços distintos, mas 

possuem o mesmo número de telefone" (fI.111) ; 

d) vendeu os ativos no mesmo dia em que os recebeu em 

doação ou nos dias subsequentes aos do recebimento" (fI. 

111 ); 
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e) "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" (fI.96); 

f) "os valores movimentados por descritos na Tabela 1 do 

presente Relatório] deveriam ter sido identificados pela 

Corretora nas três oportunidades destacadas em cinzas, 

considerando os parâmetros informados pela SOCOPA na 

auditoria operacional de 201 5" (fI. 97); e 

g) "considerando os parâmetros dos descritivos 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 20156" (fI. 98), de acordo com a Tabela 2 do presente 

Relatório. 

35) O Parecer Jurídico aponta, ainda, que a divergência entre os 

parâmetros do sistema DocSpider e aqueles descritos na política de prevenção 

à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo da Corretora já 

havia sido apontada na auditoria operacional de 2014, tanto em relação à 

capacidade financeira de seus cl ientes como em relação ao volume médio de 

movimentação financeira. 

36) Por isso, a alegação dos Defendentes que de os Descritivos 

continham medidas que ainda estariam sendo implementadas em 2016 

5 Destaques em cinza reflet idos na Tabela 1 do presente Relatóri o (fI. 4) 
6 Destaques em cinza reflet idos na Tabela 2 do presente Relatório (fI. 5) 
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"demonstra a falta de diligência da Corretora em sanar as irregularidades que já 

haviam sido apontadas em 2014" (fI. 1 05). 

37) O Parecer Jurídico informa também que "falhas no monitoramento de 

operações com oscilações significativas de volume financeiro e/ou frequência de 

negócios das partes envolvidas também foram identificadas na auditoria 

operacional de 2016" (fI. 1 08), o que comprovaria a recorrência nas falhas 

decorrentes da falta de aprimoramento nos controles da Corretora exigidos pela 

ICVM 301/99. 

38) No que se refere à alegação dos Defendentes de que os valores 

movimentados por não teriam relevância financeira, frente aos volumes 

movimentados pela SOCOPA, o Parecer Jurídico ressalta que "a SOCOPA tem 

o dever de monitorar todas as operações intermediadas em nome de seus 

clientes, independentemente do volume operado" (fI.113). 

39) Na medida em que operações de lavagem de dinheiro podem ser 

executadas por meio de operações de baixo volume financeiro, a SJUR entende 

ser inaplicável o princípio da insignificância ao presente caso. 

40) O Parecer Jurídico aponta também que, em que pese os Defendentes 

argumentarem que a SOCOPA teria reportado 6 operações ao COAF durante o 

período em as operações em nome de foram executadas, nenhuma 

evidência dessas comunicações foi apresentada pela Corretora. 

41) Ademais, esclarece que não foi imputada aos Defendentes infração 

ao caputdo artigo 7°7 da ICVM 301/99, de maneira que não é objeto do presente 

7 Art. 7° Para os fins do disposto no art. 11, inciso 11, da Lei nO 9.613, de 1998, e no Decreto n° 
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 
Instrução, que possam ser considerados sérios indícios de crimes de "lavagem" ou ocu ltação de 
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processo administrativo apurar eventual falha no dever de comunicar operações 

suspeitas ao COAF. 

42) A SJUR destaca ainda que não houve responsabi lização objetiva de 

Gerson, como defendem os Defendentes. Apontam que Gerson, no exercício da 

sua função de diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 301/99, nos 

termos do artigo 10 da ICVM 301/99, tem a obrigação de desenvolver e 

implementar controles suficientes para prevenção à lavagem de dinheiro. 

43) O Parecer Jurídico aponta que a diferença entre os Descritivos e os 

parâmetros implementados no sistema de monitoramento demonstra que 

Gerson implementou, de maneira inadequada, os controles da SOCaPA para 

fins de atendimento aos incisos I e 111 do art. 6° da ICVM 301/99. 

44) Também indica que Gerson não informou se houve análise do 

departamento de risco da Corretora a respeito das operações realizadas por 

ou que tiveram  como beneficiária, demonstrando também falha na 

implementação de controles para o inciso X do artigo 6° da ICVM 301/99. 

45) Por estas razões, o Parecer Jurídico conclui sugerindo ao Conselho 

de Supervisão da BSM a aplicação de penalidades a SOCaPA por infração aos 

incisos I, 111 e X do art. 6° da ICVM 301/99, e Gerson, por infração ao artigo 9°, 

inciso I, da ICVM 301/99. 

46) Sugere, por fim, que seja considerada a gravidade das infrações 

imputadas, nos termos da Lei nO 9.613/98 e da ICVM 301/99, e, como 

circunstância atenuante, o fato de os Defendentes não possuírem histórico de 

condenação no âmbito da BSM, bem como os demais efeitos da decisão, 

bens, direitos e valores provenientes de infração penal, conforme disposto no art. 10 da Lei nO 
9.613, de 1998, inclusive o terrorismo ou seu financiamento, ou com eles relacionar-se, em que: 
I - se verifiquem características excepcionais no que se refere às partes envolvidas, forma de 
realização ou instrumentos utilizados; ou , 
II - falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal. 
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especialmente quando ao aspecto educacional, ao aprimoramento da conduta 

dos Defendentes e à cred ibilidade do mercado. 

47) Os Defendentes apresentaram manifestação ao Parecer Jurídico, nos 

termos do art. 8°, parágrafo único, do Regulamento Processual da BSM (fls. 128-

132). Em sua manifestação, os Defendentes reiteraram os argumentos trazidos 

na defesa de f ls. 83-91. 

48) Nesse sentido, os Defendentes sustentam não ter ocorrido 

"infringência material ao bem jurídico tutelado pela norma em questão", 

destacando que "a alegada falha no monitoramento não deu causa à verificação 

no mundo real das operações que implicassem na infringência à Lei de Lavagem 

de Dinheiro, uma vez que as operações mencionadas no Termo de Acusação 

não foram definidas como operações ilícitas sob a ótica da referida Lei" (fI. 129-

130). 

49) Reiteram que as transferências privadas, analisadas individualmente 

e no momento em que foram realizadas, não autorizavam qualquer conclusão 

sobre a ausência de motivação aparente. Apontam que o Ofício 0944/2015-

SAM-DAR-BSM (fI. 66) não mencionava qualquer irregularidade relacionada ao 

monitoramento de operações para a prevenção da lavagem de dinheiro, o que, 

segundo os Defendentes, "demonstra a dificuldade de, ao tempo em que foram 

realizadas, se identificar a atipicidade das movimentações (fI.130) . 

50) Afirmam também que as providências para atender as 

recomendações e sanar a irregularidades identificadas nas auditorias 

operacionais de 2014 e 2015 estão sendo adotadas e "implantadas de modo 

paulatino e encadeado", visto que "exigem ajustes e atualizações para perfeito 

entrosamento com os sistemas e procedimentos já existentes na corretora" (fI. 

131 ). 
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51) As operações identificadas nesse processo administrativo teriam 

ocorrido, segundo os Defendentes, em período em que tais melhorias estavam 

sendo implantadas, não podendo ser atribuída aos Defendentes 

responsabilidade sobre as irregularidades identificadas. 

52) Os Defendentes pugnam, nesse sentido, pelo acolh imento da tese 

defensiva com o consequente arqu ivamento deste processo administrativo. 

53) Subsidiariamente, requerem, caso condenados, seja aplicada a pena 

de advertência, tendo em vista o suposto aprimoramento dos controles e 

procedimentos promovido pelos Defendentes para o atendimento da ICVM 

301/99. 

54) É o relatório. 

São Paulo, 04 de dezembro de 2017 

Conselheiro-Relator 

.---
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO N' 14/2016 

DEFENDENTES: 

SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. 

GERSON LUIZ M ENDES DE BRITO 

V OTO DO CONSELHEIRO-RELATOR 

I. INTRODUÇÃO 

1. Por economia processual e para evitar duplicidade de trabalho, reporto-

me ao relatório já elaborado e enviado aos Defendentes (fls. 148/161) contendo 

a narração dos fatos que fundamentaram a propositura e a instrução do presente 

processo administrativo. 

2. Em complemento a referido relatório, registro que os Defendentes 

apresentaram, em 10.3.2018, memoriais escritos (fls. 182/1 94) por meio dos 

quais (i) informaram ter interesse na celebração de Termo de Compromisso, nos 

termos do artigo 40 do Regulamento Processual da BSM, e (ii) requereram a 

absolvição das infrações que lhes foram imputadas sob o fundamento de que: 

a) a acusação não logrou êxito na comprovação da materialidade da 

prática de lavagem de dinheiro e, por conseguinte, da ocorrência de 

falha no monitoramento das operações realizadas por seus clientes; 

b) a acusação deixou de considerar outros meios para aferir a 

compatibilidade das transações com a capacidade financeira e 
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patrimonial dos clientes, baseando-se somente nas informações 

cadastrais dos clientes; 

c) a acusação não indicou quais das transações sem motivação aparente 

teriam sido realizadas de forma suspeita; 

d) os Defendentes não agiram com dolo ou cu lpa; 

e) as operações em relações às quais a acusação aponta que houve 

falha de monitoramento são de baixa relevância; e 

f) houve aprimoramento das regras, procedimentos e controles internos 

de prevenção à lavagem de dinheiro da Corretora visando o 

cumprimento das exigências da Instrução CVM 301/1999 ("ICVM 

301/99"). 

3. Em razão dos argumentos apresentados em memoriais escritos, foi 

proferida decisâo, em 6.3.2018, por meio da qual se destacou que o artigo 7°, 

§2°, do Regulamento Processual da BSM não permite a celebração de Termo 

de Compromisso em acusações por infrações a normas de combate e prevenção 

à lavagem de dinheiro. 

4. Na mesma decisão, foi determinada a inclusão, neste processo 

administrativo, do Relatório de Auditoria Operacional da SOCOPA - Sociedade 

Corretora Paulista SA ("Corretora"), emitido em 15.10.2017, bem como a 

manifestação dos Defendentes em relação a referido relatório, para avaliação 

dos "contínuos esforços para aprimoramento das regras, procedimentos e 

controles internos de PLD" alegados pelos Defendentes (fls. 202/203). 

5. Os Defendentes foram intimados dessa decisão por meio dos Ofícios 

BSM/SJUR/PAD-1 01/2018 e BSM/SJUR/PAD-1 02/2018 (fls. 204/207). 
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11. PRELIMINARES 

6. O processo administrativo foi devidamente instaurado e instruído, nos 

termos do que dispõe o Regulamento Processual da BSM. 

7. Os Defendentes apresentaram defesa tempestivamente, manifestaram-

se acerca do Parecer Jurídico da Superintendência Jurídica da BSM, 

apresentaram memoriais escritos e fizeram defesa, em sustentação oral, durante 

a sessão de julgamento, nos termos do artigo 15, §3°, do Regulamento 

Processual da BSM. 

8. Os Defendentes são partes legítimas para figurar no pala passivo do 

processo administrativo e não apresentaram, nas oportunidades em que se 

manifestaram, questões preliminares ao presente feito, razão pela qual passo a 

analisar o mérito da acusação. 

111_ MÉRITO 

9. O presente processo administrativo foi instaurado para apurar a 

responsabilidade da Corretora por falhas de monitoramento de operações com 

valores mobiliários realizadas por nas situações 

previstas nos incisos I, 111 e X do artigo 6° da ICVM 30 1/99: 

Art. 6° Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei nO 9.613, de 

1998, as pessoas mencionadas no art. 2° desta Instrução devem 
monitorar continuamente as seguintes operações ou situações 

envolvendo títulos ou valores mobiliários: 

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; ( ... ) 
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111 - operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao 

volume e/ou freqüência de negócios de qualquer das partes 

envolvidas; ( .. ) 

X - transferências privadas , sem motivação aparente, de recursos e de 

valores mobiliários; ( ... ) 

10. Apura-se também a responsabilidade de Gerson, na qualidade de Diretor 

responsável pelo cumprimento da ICVM 301/99, pe la infração ao artigo 90 , inciso 

I, da ICVM 301/99: 

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

I - adotar e implementar regras, procedimentos e controles internos 

que viabilizem a fiel observãncia das disposições desta Instrução, 

contemplando, inclusive: ( ... ). 

11 . Referidos dispositivos fazem parte do conjunto de normas que 

estabelecem o dever de os inte rmediários ze larem pe lo cumprimento das regras 

vigentes (gatekeepers) , diligenciando para que seus c lientes e prepostos 

também as cumpram , de forma a garantir a integridade do mercado 1 para fins de 

prevenção e lavagem de dinhe iro. 

12. Entendo que a existência de dive rgênc ias entre os parâmetros adotados 

pe la Corretora para o monito ramento das operações nas hipóteses dos incisos 

I, III e X do artigo 6° da ICVM 301/99 e os previstos em suas regras, 

1 Nesse sentido, o art. 32, I, da Instrução CVM n' 505/11 estabelece a obrigação de os 
intermediarias zelarem pela integridade e regular funcionamento do mercado. A CVM ja se 
posicionou a respeito da atuação dos intermediarias como gatekeepers dos mercados onde 
atuam quando decidiu : "Enquanto os Intermediarias assumem, perante o mercado, não só a 
obrigação de obedecer a legislação, mas atuam, também como um dos pilares necessarios à 
confiança e respeitabilidade do mercado de valores mobiliarias, atuando como agentes 
asseguradores do cumprimento das regras estabelecidas por terceiros ("gatekeepers", na 
linguagem norte-americana) - ou seja, além de cumprir as normas, os Intermediarias devem zelar 
para que as pessoas que atuam por seu intermédio também cumpram essas normas" (Processo 
Administrativo Sancionador CVM n' 12/2004 - Voto do Diretor Pedro Oliva Marcil'o de Sousa, 
julg . 182006) 
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procedimentos e controles internos é fato incontroverso no presente processo 

administrativo. 

13. O Parecer da Superintendência de Acompanhamento de Mercado da 

BSM nO 96/2015 ("Parecer SAM") comprova que as operações que 

fundamentaram a instauração deste processo administrativo, executadas pela 

Cliente entre 2009 e 2015, deveriam ter sido identificadas pela Corretora se os 

parâmetros informados para o atendimento das exigências dos incisos I e 111 do 

artigo 6° da ICVM 301/99 estivessem corretamente cadastrados pela Corretora 

em seu Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (fls. 14/27). 

14. No que se refere às 21 transferências privadas apontadas no Termo de 

Acusação, todas elas sem motivação aparente, registradas em nome da Cliente , 

"deveriam ter sido, conforme indicado pela Corretora, identificadas pelo 

departamento de risco que analisa todas as ocorrências de transferências 

privadas, sem motivação aparente, de valores mobiliários" (fI. 9) . 

15. A Corretora, em resposta ao Oficio 0944/2015-SAM-DAR-BSM, admite 

que "as movimentações realizadas por conta e ordem [da cliente] ( ... ) não foram 

objeto de enquadramento nos parâmetros de monitoramento do Sistema de 

Prevenção à Lavagem de Dinheiro da SOCOPA" (fI. 69). A Corretora também 

não apresentou o registro da análise por seu Departamento de Risco a respeito 

das transferências privadas identificadas no Parecer SAM. 

16. Na defesa apresentada, a Corretora admite que "os Descritivos de 

Auditoria do Processo de Função PLD de 5 de maio de 2014 a 15 de abril de 

2015, que foram considerados pela BSM no contexto da análise das operações 

[da cliente], continham medidas cuja implantação ainda estava em curso" (fI. 87). 

17. Os Defendentes também afirmam, em manifestação em relação ao 

Parecer Jurídico, que providências para sanar as irregularidades identificadas 
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pela BSM estavam sendo adotadas e "implantadas de modo paulatino e 

encadeado", visto que "exigem ajustes e atualizações para perfeito 

entrosamento com os sistemas e procedimentos já existentes na corretora" (f I. 

131) e por isso ocorreram as diferenças entre o descritivo e a configuração do 

sistema. 

18. Entendo, a partir desses elementos e dos demais documentos juntados 

ao presente processo administrativo, que a Corretora fa lhou no seu dever de 

monitorar e identificar as operações e situações descritas nos incisos I, 111 e X, 

do artigo 6°, da ICVM 301/99. Entendo também que Gerson falhou no seu dever 

de implementar regras, procedimentos e controles internos que viabilizassem a 

fiel observãncia da ICVM 301/99, nos termos exigidos pelo art. 9°, inciso I, da 

mesma instrução. 

19. Isso porque, de acordo com o artigo 6° de referida instrução , compete ao 

intermediário monitorar continuamente determinadas operações ou situações, 

descritas nos incisos de referido dispositivo, envolvendo títulos ou valores 

mobiliários e comunicar as autoridades competentes quando forem identificadas 

operações com sérios indícios de crimes de lavagem ou ocultação de bens, 

direitos e valores provenientes de infração penal. 

20. Diferentemente do que sustentam os Defendentes, em sede de memoriais 

e sustentação oral realizada durante sessão de julgamento, a comprovação da 

lavagem de dinheiro ou de ocultação de bens, direitos ou valores não é um 

pressuposto para a ocorrência de falha no dever de monitoramento das 

operações com valores mobiliários exigido pela ICVM 301/99. 

21. Não é esperado do intermediário o juízo sobre a ocorrência, ou não, de 

crimes relacionados à lavagem de dinheiro, mas, sim, a monitoração de todas 

as operações por ele executadas em nome de seus clientes para que possam 
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ser identificadas as atipicidades exemplificadas no artigo 6° da ICVM 301/99 e 

informá-Ias ás autoridades competentes. 

22. A falha no dever de monitorar continuamente todas as operações e 

situações descritas no artigo 6° da ICVM 301/99 caracteriza infração á referida 

Instrução, mesmo que, posteriormente, as autoridades encarregadas do 

combate à prática da lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos ou 

valores não identifiquem a materialização da infração. 

23. Nesse sentido, transcrevo trecho do voto da Conselheira Aline de 

Menezes Santos, re latora do recurso apresentado ao Conselho de Supervisão 

da BSM no Processo Administrativo nO 54/12: 

"Conforme mencionado no Parecer da Superintendência Jurídica, ª 
finalidade da Instrucão 301 não é atribuir aos participantes a 

responsabi lidade pela identificacão da ocorrência do crime de 

"lavagem" ou ocultação de bens, direitos ou valores, mas impor a 

tais instituições a obrigação de identificar e comunicar á autoridade de 

inteligência financeira as operações que apresentem as 

características relacionadas nos incisos do artigo 6° do referido 

normativo, a fim de evitar que o mercado de valores mobiliários seja 

utilizado para a prática de tais ilícitos . Uma vez identificada operação 

com essas características, cabe ao intermediário realizar a análise 

para fins de comunicação, se for o caso, ao COAF. Em se concluindo 

pela inexistência de características atípicas, a Corretora tem o 

dever de documentar a análise, ou ao menos indícios mínimos 

gue a tenha feito, e arquivar o caso, ou, como dito acima, não terá 

condições de se defender"2 (destaco). 

2 Processo Administrativo, nO 54/2012, recurso ao Pleno do Conselho de Supervisão da BSM, 
14.1.2016. 
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24. Também afasto a incidência do princípio da insignificância3 , sustentado 

pelos Defendentes, em virtude de baixo volume financeiro das operações 

realizadas em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Corretora para 

o atendimento dos incisos I, 111 e X do artigo 6° da ICVM 301/99. 

25. Isso porque a prática de lavagem de dinheiro é capaz de impactar no 

funcionamento da ordem econômica, gerar desconfiança com relação à falta de 

transparência nas operações cursadas no ambiente de bolsa e abalar a 

segurança dos negócios mesmo quando realizada por meio de operações de 

pequeno volume financeir04 no mercado organizado de valores mobiliários. 

26. Ademais, é notório que os praticantes do ilícito de lavagem de dinheiro e 

ocultação de bens, direito e valores costumam executa-lo por meio de uma série 

de operações de baixo valor, com o objetivo de dificultar a fiscalização . Ou seja, 

sob esta ótica, a execução das 21 transferências privadas de baixo valor para a 

Cliente, sem fundamento econômico aparente, caracteriza um indicador da 

prática de lavagem de dinheiro. 

27. Independentemente da comprovação da prática de lavagem de dinheiro 

ou do volume financeiro envolvidos, o contínuo monitoramento pelo intermediàrio 

das hipóteses do artigo 6° de ICVM 301/99 constitui obrigação do gatekeeper 

que, com seu cumprimento, auxilia a administração pública a detectar e 

combater operações potencialmente danosas não só para o mercado de valores 

mobiliàrios, mas para a sociedade como um todo. 

3 Destaco, ainda que, prevalece na doutrina e jurisprudéncia o entendimento de que o bem 
jurídico tutelado pelo crime de lavagem de dinheiro é a Administração de Justiça, aplicando-se, 
dessa forma, a Sumula 599 do ST J, de 20.11.2017, que dispõe que o princípio da insignificância 
é inaplicavel aos crimes contra a Administração Pública. 
4 Com efeito, verifica-se que as transferências ou vendas privadas de valores mobiliarias ao longo 
entre 2009 e 2014 representaram uma transferência de recursos em valor equ ivalente a R$ 
362.937,50 e a venda desses ativos, no período de 2009 a 2015, movimentaram R$ 391.684,63 
(fls 16/17) 
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28. A importância na implementação de regras, procedimentos e controles 

internos eficazes para fins de prevenção à lavagem de dinheiro decorre do artigo 

6° da ICVM 301/99, que não especifica os procedimentos ou os parâmetros que 

devem ser adotados pelos intermediários para o atendimento da regulação. 

29. Nesse sentido, a regulação confere ao intermediário a autonomia para 

escolher a ferramenta de monitoração que melhor lhe aprouver. Cabe, assim, 

aos intermediários, com base na análise do volume operado pelos seus clientes 

e na sofisticação das operações por eles intermediadas, escolher a ferramenta 

mais adequada, contanto que, ao f im e ao cabo, os intermed iários possam dar 

efetividade ao comando do art. 6° da ICVM 301/99. 

30. O monitoramento das situações e operações, nas hipóteses elencadas 

pelos incisos do art. 6° da ICVM 301/99 deve, por isso, estar alinhado às regras , 

procedimentos e controles internos pelo intermediário para fins de prevenção à 

lavagem de dinheiro. 

31. A divergência entre as regras, procedimentos e controles internos 

previstos pela Corretora e os parâmetros adotados em seu sistema de 

monitoramento configuram infração ao artigo 6° e ao artigo 9°, inciso I, da ICVM 

301/99, conforme precedente deste Conselho de Supervisão: 

"Porém, apesar de o artigo 6° da ICVM 301 exigir o monitoramento 
contínuo dessas operações, a Corretora utilizou sistema de 
monitoramento que nâo possuía parâmetro "que permita identificar os 
ganho e as perdas em operações de clientes no decorrer do tempo", 
conforme Descritivo da Função PLD (fls. 349/363), que é assinado 
pela Diretora. Como o sistema Fiserv, empregado pela Corretora para 
prevenir atividades relacionadas á lavagem de dinheiro, não 
conseguia capturar ganhos ou perdas de seus clientes ao longo do 
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tempo, entendo que a Corretora não monitorou as operações previstas 
nos incisos II e VII [do artigo 6°] da ICVM 301 ( .. ). 

Essas infrações ao art. 6° da ICVM 301 levam-me a entender que a 

Corretora não tina implementado regras, procedimentos e controles 

internos que lhe permitissem observar fielmente a ICVM 301 quando 

a auditoria operacional da BSM foi realizada. Portanto, entendo que a 
Corretora infringiu também o art. 9°, I, da ICVM 301 ".5 

32. Por essa razão, considero como infundadas as alegações da Defesa de 

que "foram trazidos aos autos elementos circunstanciais" e de que "a acusação 

deixou de considerar outros meios normalmente adotados para aferir a 

compatibilidade das transações", visto que a falha no monitoramento decorre da 

divergência entre os elementos descritos pela Corretora para o atendimento da 

regulação e aos parãmetros efetivamente implantados em seu sistema e 

adotado em seus procedimentos . 

33. Também não se sustentam as alegações dos Defendentes de ocorrência 

de "falha pontual nos mecanismos de monitoramento de PLD" (fI. 189) da 

Corretora, uma vez que as divergências entre os parãmetros descritos e os 

efetivamente implantados no monitoramento de operações de prevenção à 

lavagem de dinheiro já eram de conhecimento dos Defendentes desde 

22.8.2014, quando a BSM emitiu o Relatório de Auditoria Operacional da 

SOCOPA referente àquele ano, conforme se depreende do item 6.26: 

"6.2. Identificamos divergência entre a Política de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e Combate e Financiamento ao Terrorismo - GRC 10 do Participante e 
os critérios definidos no sistema DocSpider para identificação de atipicidades, 
conforme demonstramos a seguir: 

Regra 

5 Voto do Conselheiro Luis Gustavo da Matta Machado, relato do Processo Administrativo, n' 
6/2015, julgamento de Turma do Conselho de Supervisão da BSM, 10.3.2016. 
6 Relatório de Auditoria 2014 em midia digital acostada a fI.123-A. 
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Movimentação x Total de operações Total de operações realizadas 
Capacidade realizadas pelo cliente no pelo cliente no mês analisado 
Financeira - mês analisado maiores maiores que 10 vezes a sua 
Ações que 2 vezes a sua capacidade financeira. 

capacidade financeira 
Movimentação Total da movimentação A) Total da movimentação do 
Ati pica - Conta do cliente (créditos em cliente (créditos em conta 

conta corrente) maior que corrente) maior que 2 vezes a 
a média da média de movimentação dos 
movimentação dos últimos 3 meses. 
últimos 3 meses B) Esses valores seja maior 

que R$ 10.000,00 

34. Cumpre ressaltar que falhas no monitoramento de operações para fins de 

atendimento dos incisos I e 111 do artigo 6° da ICVM 301/99 continuaram a ser 

identificadas nos Relatórios de Auditoria Operacional da Corretora referentes 

aos anos de 20 15 e 2016 (conforme mídia digital juntada à fI. 123-A). 

35. Na última auditoria operacional, realizada na Corretora em 2017, foi 

constatado que (i) a Corretora ainda não possuía controles ou parâmetros que 

permitissem identificar transferências privadas, sem motivação aparente , de 

valores mobiliários para o atendimento do inciso X do artigo 6° da ICVM 301 /99; 

e (ii) o sistema utilizado para o atend imento do inciso I do artigo 6° da ICVM 

301/99 não identificou 4,82% de operações que deveriam gerar alertas no 

sistema, de acordo com os parâmetros definidos pela Corretora (conforme mídia 

digital juntada à fI. 203). 

36. Por isso, embora seja possível reconhecer que os Defendentes estão 

adotando providências para aprimorar o monitoramento de operações realizadas 

por seus clientes em atendimento à ICVM 301/997 , a recorrência de 

apontamentos de deficiências no monitoramento de operações com valores 

mobiliários, em especial para as hipóteses dos incisos I, 111 e X do artigo 6° da 

7 Destaco aqui os esforços dos Defendentes para implementar novas técnicas e soluções de 
monitoramento (Data Alaytics e Workflow) e a aquisição de novo sistema (Software Arbustus 
Analyzer), em substituição ao sistema anterior (DocSpider), bem como todas as outras iniciativas, 
incluindo o treinamento de seus colaboradores, descritas nos memoriais escritos. 
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ICVM 301/99, comprova que os esforços empregados pelos Defendentes foram 

insuficientes para promover referido aprimoramento. 

37 . Ademais, a recorrência das fa lhas apontadas nos Relatórios de Auditoria 

Operacional de 2014, 2015, 2016 e 2017 da Corretora comprovam que Gerson, 

na qualidade de Diretor responsável por implementar regras , procedimentos e 

controles internos para o atendimento da ICVM 301/99 descumpriu seu dever de 

estabelecer e implementar procedimentos e controles internos que fizessem a 

Corretora cumprir seus deveres previstos no art. 6° da ICVM 301/99. 

38. A esse respeito, o Colegiado da CVM já se manifestou reiteradas vezes8 

no sentido de que a existência de diretores responsáveis pelo cumprimento de 

determinadas normas, os quais atuariam perante à CVM como "centro de 

imputação de responsabil idade", não configura imputação de responsabilidade 

objetiva. 

39. O Relatório de Auditoria Operacional da Corretora em 201 7 comprova que 

as falhas no monitoramento de operações para fins de atendimento à ICVM 

301/99 foram levadas ao conhecimento de Gerson antes mesmo da instauração 

, Conforme se verifica em: "a nomeação de um diretor responsavel perante a CVM é um 
mecanismo cuja finalidade é a criação de um núcleo de imputabilidade nos prestadores de 
serviços do mercado de valores mobiliarios. Aos diretores é atribu ida a qualidade de centros de 
imputação de responsabilidade. Esses diretores têm plena ciência desta qualidade quando 
assumem os respectivos cargos. Trata-se de uma estratég ia regulatória leg itima que visa a criar 
incentivos para que esses executivos construam, dentro das estruturas internas desses 
prestadores de serviços, redes de cumprimento e fiscalização das normas legais 
regulamentares, provenientes da autorregulação ou mesmo as regras da própria instituição. 
A responsabilização dos centros de imputação muitas vezes prescinde da individualização 
especifica da conduta. Essa estratégia, porém, esta longe do instituto da responsabilidade 
objetiva, em que a avaliação da culpa ou do dolo do individuo é dispensavel. O diretor 
responsavel sempre pode comprovar que promoveu esforços razoaveis para assegurar o 
cumprimento sistematico da regulação por aquela institu ição e seus membros. Se esses 
mecanismos foram satisfatoriamente implementados e o diretor provou ser dil igente, ainda que 
haja uma falha pontual, não ha que se falar em responsabil idade do diretor." (PAS CVM n' 
08/2004 - Diretora-Relatora Luciana Dias, 6.12.2012). 
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do presente processo administrativo. Além disso, essas falhas foram 

reiteradamente apontadas pela BSM nos anos que se seguiram. 

40. A conduta de Gerson caracteriza-se, portanto, como sendo omissa diante 

da responsabilidade que lhe é imposta pela ICVM 301/09, pois permitiu que a 

Corretora implementasse um sistema de monitoramento deficiente, em infração 

ao estabelecido naquela instrução, e não adotou conduta diligente para corrigi-

lo mesmo após a BSM ter identificado as deficiências e tê-lo comunicado. 

IV. CONCLUSÃO 

41 . Considerando o acima exposto, entendo que ficou comprovado, no curso 

do presente processo administrativo, que SOCOPA - Sociedade Corretora 

Paulista SA infringiu: 

a) o artigo 60 , inciso I, da ICVM 301/99 pois falhou no monitoramento e 

identif icação de operações incompatíveis com a situação patrimonial 

da Cliente em três oportunidades entre 201 4 e 201 5, de acordo com 

os parâmetros estabelecidos pela Corretora em suas regras, 

procedimentos e controles internos; 

b) o artigo 6°, inciso 111 , da ICVM 301/99, pois falhou no monitoramento e 

identificação de operações em quatro oportunidades entre 2014 e 

2015 que evidenciaram osci lação significativa em relação ao volume 

de negócios da Cliente, de acordo com os parâmetros estabelecidos 

pela Corretora em suas regras, procedimentos e controles internos; e 

c) o artigo 6°, inciso X, da ICVM 301/99 pois falhou no monitoramento e 

identificação de 21 transferências de ativos , por cessão de 

propriedade ou venda privada, sem motivação aparente, para a 

Cliente entre 2009 e 2015, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pela Corretora em suas regras, procedimentos e 

controles internos. 
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42. Também entendo que ficou comprovado que Gerson, enquanto diretor 

responsável pelo cumprimento da ICVM 301/99, conforme artigo 10°, infringiu o 

artigo 9°, inciso I, da ICVM 301/99, na med ida em que falhou em seu dever de 

implementar regras, procedimentos e controles internos que viabilizassem a fiel 

observância à norma e, uma vez identificadas deficiências no monitoramento de 

operações, por não ter adotado tempestivamente conduta diligente para a 

correção dessas deficiências. 

43. Na fixação da penalidade aplicável aos Defendentes, deve ser levado em 

consideração como agravante: a recorrência de apontamentos de falhas no 

monitoramento de operações para fins de prevenção à lavagem de dinheiro nas 

auditorias operacionais da Corretora em 2014, 2015, 2016 e 2017. Essa 

recorrência indica que os Defendentes não adotaram tempestivamente conduta 

diligente visando corrigir referidas deficiências. 

44. Considerando o porte da Corretora, avalio que as deficiências no 

monitoramento das operações exigiam dos Defendentes a adoção de 

providências para a correção das deficiências identificadas pela BSM com uma 

celeridade maior do que a observada no caso. 

45. Por outro lado, considero que são atenuantes: (i) o reconhecimento 

posterior dos Defendentes da falha no monitoramento das operações para fins 

de prevenção à lavagem de dinheiro, com o consequente cancelamento de 

cadastro da cliente envolvida; (ii) os esforços dos Defendentes para implementar 

melhorias no monitoramento de operações de seus clientes para fins de 

prevenção à lavagem de dinheiro, descritos no parágrafo 36 deste voto; e (iii) o 

fato dos Defendentes não possuírem histórico de condenação perante a BSM 

em relação a infrações à ICVM 301. 

46. Considerando o conjunto de infrações acima descritas, a agravante e as 

circunstâncias atenuantes destacadas, com fundamento no artigo 62, inciso 11, 

do Regulamento Processual da BSM, voto pela aplicação de multa no valor de 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS & 
Rua XV de Novembro. 275, 8" andar 
01013·001 - São Paulo, SP 
Te\.: (11) 2565-4000 - Fax: (11) 2565-7074 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Processo Administrativo Ordinário nO 14/2016 

SOCaPA - Sociedade Corretora Paulista SA e Gerson Luiz Mendes de Brito 
Julgamento Turma - Voto do Conselheiro-Relator - José David Martins Júnior - Fls. 15 de 15 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista 

SA e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para Gerson Luiz Mendes de Brito. 

47. É como voto. 

São Paulo, 8 de março de 2018 

José David Martins Júnior 

Conselheiro-Relator 
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