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VICTOR ADLER 

RELATÓRIO 

1. RELATÓRIO 

1.1. Termo de Acusação 

1. Em 2.10.2018, o Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de 

Mercados ("BSM") instaurou o Processo Administrativo Disciplinar nº 7/2018 ("PAD 

7 /2018") (fls. 1-56) em face de VIC DTVM S.A. ("VIC" ou "Corretora"), Victor Adler 

("Victor"), Diretor de Relações com o Mercado, Diretor responsável pelo cumprimento 

da Instrução CVM nº 505/2011 ("ICVM 505/2011 ") e Diretor responsável pelo 

cumprimento da Instrução CVM nº 301/1999 ("ICVM 301/1999"), e Carlos Eduardo 

Ferreira Correa ("Carlos" e, em conjunto com VIC e Victor, "Defendentes"), Diretor de 

Controles Internos, em razão das infrações apuradas no Relatório de Auditoria 

Operacional nº 127 /2017 ("Relatório de Auditoria 2017") e no Relatório de Auditoria 

Operacional nº 34/2018 ("Relatório de Auditoria 2018" e, em conjunto com o Relatório 

de Auditoria 2017, "Relatórios de Auditoria"). 
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2. Segundo o Termo de Acusação, a Corretora descumpriu, de forma 

recorrente, normas de procedimentos e de controles internos detalhadas nos 

Relatórios de Auditoria, referentes aos seguintes processos: 

Processos Apontamentos 

Intermediação de operações sem autorização de acesso (2017 e 2018) 

Não identificação de comitente final (2017 e 2018) 

Ordens 
Realização de operações fraudulentas (2017 e 2018) 

Ordens não apresentadas - 24% (2017) e 52% (2018) 

Ausência de informação sobre negócios de pessoas vinculadas (2017 
e 2018) 

Transferências de recursos entre contas-correntes gráficas de pessoas 
vinculadas à Corretora (2017 e 2018) 

Liquidação 
Comprovação parcial de lançamentos registrados na conta-corrente 

gráfica de clientes ou da Corretora (2018) 

Risco Ausência de gerenciamento de risco intradiário (2017 e 2018) 

Ausência de monitoramento das operações e situações previstas no 

PLD e Supervisão artigo 6° da ICVM 301/1999 (2017 e 2018) 

de Operações Ausência de monitoramento das situações definidas como práticas 
abusivas (2017 e 2018) 

Certificação de Ausência de credenciamento de profissionais de operações (2017 e 
Profissionais 2018) 

Usuários genéricos com acesso ativo aos sistemas (2017 e 2018) 
Segurança das 

Informações Ausência de sala com restrição e controle de acesso e controle de 
temperatura para armazenamento do servidor (2017 e 2018) 

Gerenciamento de Ausência de controles para gerenciamento de mudanças de softwares, 
Mudanças de hardware e de infraestrutura (2017 e 2018) 

3. O Termo de Acusação também apontou que Victor, no âmbito de sua 

competência, deixou de empregar o cuidado e a diligência esperados para o 

cumprimento das regras que a Corretora deve cumprir para permanecer nos 

mercados administrados pela B3 S.A. - Brasil , Bolsa, Balcão ("B3") e das obrigações 

impostas pela ICVM 505/2011 e pela ICVM 301/1999, sendo acusado (1) pela falha 

BSM Supervisão de Mercados 
+55 11 2565.6871 / 6074 / 6144 
Ru a XV de Novembro, 275 
São Paulo/ SP - 01013-001 

WW b ~I .br 



bsrrl' ~SUPERVISÃO DE MERCADOS 

reiterada em zelar pelo cumprimento das obrigações, deveres e atribuições da 

Corretora perante a B3, na forma da obrigação prevista no artigo 14, inciso li , alínea 

"d"1 do Regulamento de Acesso da B3 ("Regulamento de Acesso"), no artigo 3°, inciso 

12, da ICVM 505/2011 e no item 1193 do Roteiro Básico e (li) pelo não cumprimento 

do artigo 9°4 da ICVM 301/1999, ao não adotar medidas eficazes para evitar a 

recorrência dos apontamentos identificados nos Relatórios de Auditoria, relacionados 

às situações destacadas no artigo 6°, incisos 1, Ili, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV 

e XV da ICVM 301 /1999 e nos itens 1225, 1236 e 1247 do Roteiro Básico. 

4. Carlos, na qualidade de Diretor de Controles Internos, foi acusado pela 

ausência de diligência e cuidado que dele eram esperados na identificação e 

1 Artigo 14. O processo de admissão tem início com a apresentação, por seu requerente, à 
BM&FBOVESPA, de requisição de outorga ou de mudança de titularidade de autorização de acesso 
ao sistema de negociação, à câmara, à central depositária, ao sistema de registro e ao sistema de 
contratação de empréstimo administrados pela BM&FBOVESPA, juntamente com : ( .. . ) li - indicação de 
um diretor estatutário, denominado "Diretor de Relações com o Mercado - DRM", a quem compete, sem 
prejuízo da indicação de outros profissionais: a) zelar pela veracidade de todas as informações 
prestadas durante o processo de admissão; b) assegurar que os dados ou informações prestados à 
BM&FBOVESPA sejam permanentemente atualizados, comunicando as alterações à BM&FBOVESPA 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de modificação; c) receber as comunicações, 
notificações e intimações da BM&FBOVESPA, providenciando a tomada das medidas eventualmente 
cabíveis, nos prazos estabelecidos na ocasião; d) zelar pelo cumprimento das obrigações, deveres e 
atribuições do requerente perante a BM&FBOVESPA; e e) assegurar que as comunicações, 
notificações e intimações da BM&FBOVESPA sejam efetivamente destinadas às áreas competentes 
do requerente. ( .. . ). 
2 Artigo 3°. O intermediário deve adotar e implementar: 1 - regras adequadas e eficazes para o 
cumprimento do disposto na presente Instrução. 
3 Item 119. O Participante deve adotar de imediato as medidas corretivas necessárias sempre 
que encontradas não conformidades e/ou pontos de atenção nas auditorias. 
4 Artigo 9°. As pessoas mencionadas no art. 2° desta Instrução deverão: 1- adotar e implementar regras, 
procedimentos e controles internos que viabi lizem a fiel observância das disposições desta Instrução. 
5 Item 122. O Participante deve monitorar: 122.1. Todos os pagamentos e recebimentos entre o 
Participante e seus Clientes, com o propósito de assegurar que ocorram por meio de transferência 
bancária ou de cheque de titularidade do Cliente e do Participante, e que decorram do exercício das 
atividades relacionadas ao objeto social do Participante; 122.2. Todas as movimentações ocorridas 
entre contas correntes gráficas de Clientes no Participante, não movimentáveis por cheque, com o 
propósito de assegurar que estejam relacionadas ao objeto social do Participante e que os lançamentos 
sejam decorrentes de operações realizadas no mercado financeiro ou de valores mobiliários; 122.3. 
Todas as transferências de custódia , com o propósito de assegurar que sejam realizadas de acordo 
com a solicitação do Cliente e com a regulamentação vigente . 
6 Item 123. O Participante deve monitorar continuamente as seguintes operações ou situações 
envolvendo títulos ou valores mobiliários: ( ... ). 
7 Item 124. O Participante deve adotar e implementar regras, procedimentos e controles internos que 
viabilizem a fiel observância das disposições previstas na regulamentação vigente sobre prevenção à 
lavagem de dinheiro. 
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recomendação de procedimentos para implementação, aplicação e eficácia de regras 

adequadas e eficazes para o cumprimento pela Corretora do disposto na ICVM 

505/2011, conforme artigo 4°, inciso li, tendo em vista a identificação de falhas nos 

Relatórios de Controles Internos da VIC. 

5. Dessa forma, o Diretor de Autorregulação concluiu que a Corretora, Victor 

e Carlos infringiram os dispositivos relacionados às fls. 53-55 do Termo de Acusação, 

conforme lista de apontamentos exposta na tabela acima. 

1.2. Manifestação sobre o Termo de Acusação 

6. Os Defendentes foram notificados sobre o Termo de Acusação e 

apresentaram manifestação, em 14.11.2018, com os seguintes pontos: 

a. Peculiaridades do modelo de negócios da VIC: (a) possui baixo número 

de clientes e são todos de conhecimento pessoal e social da diretoria; 

(b) praticamente a totalidade dos clientes opera somente no mercado à 

vista e (c) possui procedimento específico para aceitação de novos 

clientes, que consiste em conhecer o cliente e sua capacidade financeira 

por meio de entrevistas no momento do cadastro; 

b. Foram adotadas medidas para o saneamento dos apontamentos 

identificados nos Relatórios de Auditoria; e 

c. Inexistência de benefício próprio ou prejuízo a terceiros em decorrência 

dos pontos identificados nos Relatórios de Auditoria. 

1.3. Termo de Compromisso 

7. Os Defendentes apresentaram quatro propostas de Termo de 

Compromisso no período de 16.10.2018 a 6.8.2019, que foram apreciadas pelo 

Conselho de Supervisão. 

8. Os Defendentes chegaram a firmar Termo de Compromisso com a 8SM, 

em que a VIC deixaria de ser Participante da 83. No entanto, os Defendentes 

resolveram permanecer como Participante da 83 e o Termo de Compromisso foi 

adequado para essa situação. 
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9. Nesse sentido, em 21 .9.2019, foi firmado Termo de Compromisso com a 

BSM nos seguintes termos: (1) pagamento do valor total de R$ 150.000,00 à BSM, 

sendo R$ 75.000,00 pela Corretora, R$ 45.000,00 por Victor e R$ 30.000,00 por 

Carlos; (li) não abertura de novas posições no segmento de Derivativos Financeiros 

e de Commodities e Ouro da 83 em nome da carteira própria da Corretora, sendo que 

as posições atualmente em aberto nesse segmento devem ser liquidadas no seu 

prazo de vencimento ou em prazo inferior, caso seja do interesse da Corretora e 

(111) comprovação, pela Auditoria da BSM, do cumprimento do plano de ação 

apresentado pela Corretora para saneamento dos pontos de auditoria aplicáveis à 

categoria de Participante de Negociação da 83 (fls. 695-698). 

1 O. Os pagamentos dos valores referentes ao Termo de Compromisso foram 

realizados no dia 25.10.2019, conforme comprovante de fl. 700. 

11. O Termo de Compromisso firmado entre BSM e Defendentes não 

contempla as condutas descritas no Termo de Acusação relacionadas à ICVM 

301/1999, tendo em vista o disposto no artigo 7°, §2°8 , do Regulamento Processual 

da BSM. 

12. Por esse motivo, o PAD 7/2018 foi arquivado com relação a Carlos e às 

demais infrações atribuídas a VIC e Victor. 

13. Dessa forma, o PAD 7/2018 prosseguiu com relação às infrações 

relacionadas à ICVM 301/1999, relativas à ausência de parâmetros e critérios para 

monitorar operações e situações com indícios de lavagem de dinheiro, previstas no 

artigo 6°, incisos 1, Ili, IV, V, VI, VIII, X, X, XI, XII, XIII, XIV e XV da ICVM 301/1999 e 

nos itens 122, 123 e 124 do Roteiro Básico. 

8 Artigo 7°. O acusado será intimado para, no prazo de 30 dias da data do recebimento da intimação, 
apresentar defesa, eventual proposta de Termo de Compromisso, bem como especificar as provas que 
pretende produzir. Parágrafo Segundo. Não será aceita proposta de Termo de Compromisso, em 
acusações por infrações a normas de combate e prevenção à "lavagem de dinheiro". 
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1.4. Informações sobre alertas de PLD 

14. Destaca-se informação constante do processo (fls. 703-705), que foi 

solicitada pelo Diretor de Autorregulação, de que a BSM não identificou alertas de 

operações com indícios de lavagem de dinheiro executadas por clientes da VIC 

(fls. 703-704). 

1.5. Parecer Jurídico da SJUR 

15. Conforme o Parecer Jurídico, a VIC informou, ao longo da instrução do PAD 

7/2018, que (1) possui baixo número de clientes e são todos de conhecimento pessoal 

e social da diretoria; (li) praticamente a totalidade dos clientes opera somente no 

mercado à vista e (Ili) possui procedimento específico para aceitação de novos 

clientes, que consiste em conhecer o cliente e sua capacidade financeira por meio de 

entrevistas no momento do cadastro. 

16. Além disso, a Corretora também afirmou que o monitoramento das 

situações previstas no artigo 6° da ICVM 301/1999 é feito por Victor e  

,  responsável pelo cumprimento da Instrução CVM 

nº 542/2013, que acompanham diariamente todas as operações realizadas por 

intermédio da VIC, com o objetivo de evitar a execução de operações com valores 

incompatíveis aos rendimentos, situação patrimonial ou ocupação profissional dos 

clientes. 

17. Embora a Corretora não tenha demonstrado a existência de procedimento 

formal para o monitoramento das situações previstas no artigo 6° da ICVM 301 /1999, 

o Parecer Jurídico destaca que o objetivo da ICVM 301 /1999 não é punir o 

intermediário que executou uma operação suspeita ou ilícita. O seu escopo é a criação 

de controles para identificação dessas operações e, consequentemente, prevenção 

da utilização do mercado de valores mobiliários para a prática do crime de lavagem. 

18. Diante das informações expostas pelos Defendentes em todas as 

manifestações apresentadas à BSM, a conclusão do Parecer Jurídico é de que a 

Corretora e Victor agiram de forma diligente, ao longo da instrução do PAD 7/2018, 
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para regularizar os apontamentos evidenciados nos Relatórios de Auditoria, conforme 

o objetivo estabelecido pela ICVM 301/1999, opinando, portanto, a absolvição dos 

Defendentes. 

19. O Parecer Jurídico também pontuou que os Defendentes apresentam 

circunstâncias atenuantes que podem ser consideradas na dosimetria do presente 

caso: 

a. Primariedade: até a data do Parecer Jurídico, não há sanção 

administrativa em face dos Defendentes transitadas em julgado na BSM 

ou na CVM; e 

b. Materialidade: até a data do Parecer Jurídico, não há reclamações ao 

MRP por investidores ou identificação, pela BSM, de prática com indícios 

de lavagem de dinheiro que tenham ocorrido por intermédio da VIC. 

2.6. Manifestação do Defendente ao Parecer Jurídico 

20. VIC e Victor, comunicados sobre o Parecer Jurídico (fls. 720 e 722), 

manifestaram concordância com o seu teor em 18.12.2019. 

É o relatório. 

São Paulo, 12 de março de 2020. 

Murilo Robotton Filho 
Conselheiro-Relator 
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