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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.002596/2017-
68 

Reg. Col. nº 2005/20 

 

Acusados: Icap do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
 Banco Internacional do Funchal (Brasil) S.A. 
 Fer&Ros Consultoria Financeira e Apoio Administrativo Ltda. 
 Fernando Antonio Ramos 
 Werneck Silva Couto 
Assunto: Apurar a responsabilidade de investidores pela suposta criação de 

condições artificiais de demanda, oferta e preço, nos termos 
definidos no inciso II, “a”, da Instrução CVM nº 08/1979, bem 
como a responsabilidade de intermediário por violação ao art. 6º, 
II e VII, e ao art. 7º, I e II da Instrução CVM nº 301/1999. 

Relator: Presidente Marcelo Barbosa 

 

Relatório 

 

I. Introdução 

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela 
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) para apurar a possível 
responsabilidade de (i) Banco Internacional do Funchal (Brasil) S.A. (“Banco Banif”), 
Fer&Ros Consultoria Financeira e Apoio Administrativo Ltda. (“Fer&Ros”), Fernando 
Antonio Ramos e Werneck Silva Couto pela realização de operações com resultados 
previamente acertados, configurando a criação de condições artificiais de demanda oferta 
ou preço, vedada pelo inciso I c/c o inciso II, “a”, da então vigente Instrução CVM nº 
08/1976; e (ii) Icap do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Icap”), 
na qualidade de sucessora da Arkhe Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“Arkhe”), corretora que intermediou parte das referidas operações, pela falha no dever 
de monitorá-las e por não ter realizado as comunicações cabíveis, nos termos do art. 6º, 
II e VII, e do art. 7º, I e II, da então vigente Instrução CVM nº 301/1999. 
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2. Também foram acusadas neste PAS outras pessoas físicas e jurídicas, por fatos 
relacionados às operações acima mencionadas, bem como por outros fatos que não 
guardavam correlação com tais operações1. As suas condutas, porém, não serão 
analisadas neste julgamento, visto que, em 28.09.2021, o presente processo foi 
definitivamente arquivado em relação a tais pessoas físicas e jurídicas2, ante o 
cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas em termo de compromisso aprovado 
pelo Colegiado da CVM em 13.07.20213. 

II. Origem  

3. Em 26.06.2013, a Superintendência de Relações com o Mercado e 
Intermediários (“SMI”) instaurou o Processo CVM nº SP2013/303, para investigar 
operações com contratos derivativos comunicadas à CVM pela então BM&FBovespa 
Supervisão de Mercado (“BSM”), em cumprimento ao art. 44, II, da Instrução CVM nº 
461/2007.  

4. A área técnica enviou uma série de ofícios aos envolvidos para o esclarecimento 
de fatos relacionados às operações. Dentre eles, são relevantes para o presente PAS:  

(i) o Ofício/CVM/SMI/GMA-2/Nº061/13 de 08.07.20134, que solicitou à Fer&Ros 
informações relacionadas a daytrades realizados em seu nome, no mercado 
futuro de taxa de câmbio de reais por dólar, por meio da Arkhe, no período de 

 
1 Também figuraram como acusados neste PAS (i) Rodrigo Trotta e Jayro Monteiro de Barros Rezende 
Junior, supostamente envolvidos nas operações previamente combinadas, por violação aos incisos I e II, 
“a”, da Instrução CVM nº 08/1976; (ii) o diretor responsável da Icap à época dos fatos, Marcos Bodin de 
Saint’Ange Comnene, por não ter monitorado adequadamente as operações em questão e não ter realizado 
as comunicações cabíveis, em infração ao art. 6, II e VII, e ao art. 7º, I e II, da Instrução CVM nº 301/1999; 
e (iii) a Banif Corretora de Valores e Câmbio S.A. (“Banif Corretora”), atual CGD Investimentos Corretora 
de Valores e Câmbio S.A. (“CGD”), que intermediou parte das operações e era, ainda, responsável pela 
liquidação dos negócios realizados pelo Banco Banif, e sua diretora responsável à época dos fatos, Isabel 
Maria Malta da Costa Franco, por também terem infringido o art. 6, II e VII, e o art. 7º, I e II, da Instrução 
CVM nº 301/1999. Além das operações com resultados previamente acertados, o presente PAS envolveu, 
ainda, outros dois conjuntos fáticos não relacionados, que resultaram em acusações à CGD e aos seus 
diretores responsáveis. O primeiro deles refere-se a operações realizadas por cliente da CGD, W.A.M., que 
se mostraram incompatíveis com os seus rendimentos e a sua situação patrimonial, tendo a corretora e 
Isabel Maria Malta da Costa Franco sido acusadas por não monitorar adequadamente as referidas operações, 
em infração ao art. 6º, I, da Instrução CVM nº 301/1999. O segundo conjunto de fatos refere-se à não 
manutenção do adequado registro de ordens de operações realizadas por outro cliente da GDC, P.H.L.N., 
tendo a corretora e o seu diretor responsável à época dos fatos, Eduardo Ippolito, sido acusados de violar o 
art. 13, caput, e o art. 36, caput, da Instrução CVM nº 505/2011. 
2 Doc. SEI 1355117. 
3 Doc. SEI 1324491. 
4 Doc. SEI 0279534. 
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21.01.2009 a 20.10.2009, especialmente sobre aqueles que resultaram em “lucro 
de R$883 mil para a FER & ROS e prejuízo de igual valor a um cliente da Banif 
CVC S/A”, e respectiva resposta de 19.07.20135; e 

(ii) o Ofício/CVM/GMA-2/Nº065/13, de 02.08.20136, que solicitou à CGD o envio 
de documentos e informações sobre operações realizadas com contratos de 
derivativos de dólar pelo seu cliente, o Banco Banif, nos anos de 2008 e 2009, e 
respectiva resposta de 19.08.20137. 

5. Após diligências preliminares, a SMI concluiu haver indícios de violação ao 
disposto na Instrução CVM nº 08/1979 em operações com contratos de opções de câmbio 
de reais por dólar realizadas no período de 25.09.2008 a 23.09.2014, devendo-se apurar, 
ainda, “as responsabilidades dos intermediários e dos diretores das corretoras 
envolvidas nas operações”8.  

6. Em 29.03.2017, foi instaurado inquérito administrativo com o objetivo de 
aprofundar as referidas investigações. O inquérito seguiu o rito previsto nas então 
vigentes Deliberação CVM nº 538/2008 e Instrução CVM nº 607/2019, tendo sido 
realizadas as diligências cabíveis, que incluíram o envio de ofícios, bem como a coleta de 
depoimentos pessoais. 

III. Acusação  

7. A partir das apurações realizadas, a SPS identificou que, no período de 
27.02.2009 a 25.11.2009, a Fer&Ros e o Banco Banif teriam realizado operações no 
mercado de dólar futuro com resultados previamente acertados, de modo que os ganhos 
sempre fossem alocados para a primeira e as perdas para o segundo9. Tais operações, que 
resultaram em um lucro de R$360.250,00 (trezentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta 

 
5 Doc. SEI 0279536. 
6 Doc. SEI 0279539. 
7 Doc. SEI 0279541. 
8 Doc. SEI 0281117. 
9 A SPS analisou todas as operações realizadas entre o Banco Banif e a Fer&Ros no período de 02.01.2008 
e 31.12.2017, tendo identificado 30 (trinta) operações cujos resultados teriam sido previamente acertados. 
Tais operações apresentavam as seguintes características: (i) eram constituídas por 2 (dois) negócios diretos 
cada, que consistiam em uma compra e venda ou em uma venda e compra, tendo por objeto o mesmo 
número de contratos; (ii) os negócios diretos eram executados pelo mesmo operador para ambos os 
comitentes e com curto espaço de tempo entre os negócios; e (iii) os comitentes eram especificados após a 
execução do segundo negócio direto, quando o resultado da operação já era conhecido. Cf., §§118-121 do 
doc. SEI 0873724. 
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reais) para a Fer&Ros, configurariam, no entendimento da área técnica, a prática de 
money pass, vedada pelo inciso I c/c inciso II, “a”, da Instrução CVM nº 8/1979.  

8. De acordo com a SPS, as operações eram combinadas dessa forma entre as partes 
pois visavam compensar comissões devidas pelo Banco Banif a Fernando Antonio 
Ramos, sócio da Fer&Ros, e a Werneck Silva Couto, em razão de operações realizadas 
em benefício do banco no mercado de câmbio.  

9. À época dos fatos, o Banco Banif era dealer de câmbio autorizado pelo Banco 
Central. Para atender a demandas de seus clientes, o banco normalmente realizava 
operações no mercado à vista de câmbio combinadas com operações em sentido contrário 
no mercado futuro, de modo a neutralizar o seu risco cambial. Assim, por exemplo, se 
houvesse demanda de um cliente de compra de dólar, o banco comprava dólar no mercado 
à vista e adquiria, simultaneamente, uma opção de venda de dólar no mercado futuro, 
para garantir que, no momento da entrega do dólar ao seu cliente, eventuais perdas com 
variação cambial decorrentes da primeira operação seriam compensadas com os ganhos 
com variação cambial obtidos na segunda operação. 

10. A fim de incrementar a sua atuação no mercado de câmbio, o Banco Banif 
utilizava os serviços de operadores ligados a corretoras de câmbio para a realização de 
operações de acordo com a dinâmica acima descrita. Um desses operadores era Werneck 
Silva Couto, que era agente autônomo da Corretora de Câmbio Didier Levy e possuía 
autorização na Banif Corretora para transmitir ordens em nome do Banco Banif.  

11. Conforme apurado pela SPS, no início de cada dia, um representante do Banco 
Banif informava a Werneck Silva Couto a cotação de dólar desejada pelo banco. No 
momento em que surgia um negócio com uma cotação igual ou melhor à determinada 
pelo Banco Banif, Werneck Silva Couto realizava o negócio e, simultaneamente, 
comandava a operação contrária no mercado futuro, por meio da Banif Corretora. 
Segundo a área técnica, “[c]omo Fernando e Werneck trabalhavam juntos e estavam 
sempre em contato direto com os operadores das corretoras de BM&F, eventualmente, 
o primeiro passava as ordens pelo segundo e, tendo a confirmação do preço obtido, 
informava-o para que a operação fosse comunicado à mesa de operações do Banco Banif 
Funchal [...]”10. 

 
10 Doc. SEI 0873724, §95. 
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12. Nesse contexto, quando o operador lograva realizar um negócio no mercado de 
câmbio a uma cotação mais vantajosa para o Banco Banif, a diferença entre a cotação 
informada pelo banco e aquela obtida era devolvida ao corretor “na forma de 
‘comissão’”11. 

13. Conforme apurado pela SPS, as operações discutidas neste PAS eram realizadas, 
justamente, para viabilizar o pagamento de tais comissões. Assim, “[o]s pagamentos 
irregulares de comissões identificados no presente inquérito consistiam de duas 
operações diretas intencionais comandadas em curto espaço de tempo nas quais os 
comitentes somente eram especificados após a confirmação do preço de execução da 
segunda ordem, momento em que o resultado gerado pelas duas operações se tornava 
conhecido”12. 

14. Mais especificamente, as operações para pagamento das comissões eram 
realizadas de acordo com a seguinte dinâmica13:  

(i) “Executava-se uma operação direta intencional a preço de mercado sem 
especificação imediata dos comitentes”;  

(ii) “Aguardava-se o dólar futuro mudar de preço, o que ocorria em um período de 
tempo curto devido à liquidez do mercado específico”;  

(iii) “Executava-se uma segunda operação direta intencional com o mesmo número 
de contratos a preço de mercado diferente do preço da primeira operação, 
novamente sem especificação imediata dos comitentes”;  

(iv) “Verificava-se o resultado gerado pelas duas operações diretas intencionais 
[...]”; 

(v) “Especificavam-se os dois comitentes nas duas operações diretas atribuindo à 
Fer&Ros a posição vencedora e ao Banco Banif Funchal a posição perdedora”.  

15. Os dois negócios diretos eram executados por meio da Arkhe ou da Banif 
Corretora. Em vários casos, o primeiro negócio direto era realizado em uma dessas 
corretoras e o segundo negócio em outra, a fim de, na visão da acusação, dificultar “o 
reconhecimento de que tratava de operação irregular de pagamento via mercado”14. Em 
apenas um caso, as duas “pernas” da operação foram intermediadas pela Arkhe.  

 
11 Doc. SEI 0873724, §97. 
12 Doc. SEI 0873724, §87. 
13 Doc. SEI 0873724, §87. 
14 Doc. SEI 0873724, §111. 
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16. Além de ter atuado como intermediária, a Arkhe era, ainda, responsável pela 
liquidação dos negócios realizados pela Fer&Ros, de modo que “tinha acesso a todas as 
operações passadas também na corretora Banif e deveria ter percebido as operações 
irregulares quando do processamento no backoffice”15. 

17. Diante disso, a SPS concluiu que, ao realizar operações em mercado futuro 
visando o pagamento de comissões, o Banco Banif, a Fer&Ros, Werneck Silva Couto e 
Fernando Antonio Ramos teriam criado condições artificiais de demanda, oferta ou preço 
de valores mobiliários, em violação ao inciso I c/c inciso II, “a”, da Instrução CVM nº 
8/1979.  

18. A Icap, por sua vez, sucessora da Arkhe, teria infringido o art. 6º, II e VII e o art. 
7º, I e II, ambos da Instrução CVM nº 301/1999, vigente à época, por ter falhado em 
identificar as operações supostamente irregulares e em realizar as comunicações cabíveis. 

IV. Manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) 

19. O Termo de Acusação foi analisado pela PFE que, em 12/12/2019, entendeu que 
a peça acusatória preenchia todos os requisitos formais, conforme previstos nos arts. 5º e 
6º da então vigente Instrução CVM nº 607/201916.   

V. Defesas 

20. Todos os acusados foram regularmente intimados e apresentaram defesas 
tempestivas. 

Banco Banif 

21. Preliminarmente, o Banco Banif alegou a prescrição da pretensão punitiva da 
CVM. O acusado aduz que não se aplicaria ao caso o prazo prescricional da lei penal (que 
para o crime de lavagem de dinheiro, cogitado pela PFE e pela área técnica no presente 
caso, seria de 16 anos17) e sim o prazo prescricional quinquenal, que teria decorrido mais 

 
15 Doc. SEI 0873724, §113. 
16 Doc. SEI 0899994. 
17 Cf., art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (“Art. 1o. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.”) e art. 109 do 
Código Penal (“Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no 
§ 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, 
verificando-se: [...] II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a 
doze;”) 
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de dois anos antes da instauração do inquérito administrativo que deu origem ao presente 
PAS, em 29.03.2017. 

22. Isso porque, segundo o Banco Banif, a sua conduta não caracterizaria o crime 
previsto no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/1990 (“fazer declaração falsa ou omitir declaração 
sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou 
parcialmente, de pagamento de tributo”)18, de modo que não se poderia cogitar da 
ocorrência do crime de lavagem de dinheiro, já que ausente qualquer crime antecedente.  

23. No mérito, o Banco Banif argumentou, em síntese, que:  

(i) “as operações ora impugnadas não foram realizadas como forma de pagamento 
de qualquer forma por parte do BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO 
FUNCHAL (BRASIL) S.A. - EM LIQUIDAÇÃO”19; 

(ii) as ordens de execução das operações não partiram do Banco Banif, inexistindo 
qualquer documento nos autos que comprove tal fato; 

(iii) “[c]aso o pagamento irregular de fato tenha ocorrido, em momento nenhum, o 
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A. - EM 
LIQUIDAÇÃO teve ciência, sendo, em tal eventualidade, uma irregularidade 
praticada pelos outros acusados neste processo administrativo sancionador”20; 

(iv) os controles do Banco Banif não identificaram qualquer suspeita nas operações 
executadas em seu nome – e nem era razoável esperar que as irregularidades 
tivessem sido identificadas, visto que realizadas “por profissionais de grande 
expertise e conhecimento do mercado exatamente para não serem 
identificadas”21; 

 
18 O Banco Banif argumenta, nesse sentido, que (i) “[i]nexiste qualquer tributo a ser pago no cenário criado 
pela SPS, pelo menos por parte do BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A. - 
EM LIQUIDAÇÃO, na medida em que eventual responsabilidade tributária por qualquer pagamento de 
tributos incidentes sobre a atividade de corretagem, seria, exclusiva, do corretor, nesse caso, da empresa 
Fer&Ros”; e (ii) o crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/1990, que possui a 
mesma natureza do crime previsto no art. 2º, I, da mesma lei, apenas se configura após o lançamento do 
tributo, conforme Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, o que não teria ocorrido até o 
momento. 
19 Doc. SEI 1132488, p. 12-13. 
20 Doc. SEI 1132488, p. 13. 
21 Doc. SEI 1132488, p. 15. 
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(v) a configuração do tipo criação de condições artificiais de oferta, demanda ou 
preço depende da existência de “ação ou omissão dolosa” e “alterações no fluxo 
de ordens de compra e venda de valores mobiliários”22;  

(vi) nenhum desses elementos estariam presente no caso concreto, uma vez que (a) 
não há comprovação de que o Banco Banif agiu com dolo; e (b) as operações 
questionadas pela SPS não seriam capazes de afetar o fluxo de ordens de compra 
e venda do mercado futuro de dólar, visto que o volume dessas operações seria 
insignificante em comparação com o mercado em questão, que movimenta 
“bilhões de reais em operações todo ano”23; e 

(vii) mesmo que se entenda pela ocorrência da infração, “a relevância material da 
conduta é desprezível e inexiste quaisquer danos a terceiros”24, de modo que o 
Banco Banif deveria ser absolvido em razão da aplicação do princípio da 
insignificância, que é excludente de tipicidade. 

Fer&Ros e Fernando Antonio Ramos  

24. Fer&Ros e Fernando Antonio Ramos apresentaram defesa conjunta. Assim 
como o Banco Banif, também alegaram, preliminarmente, a prescrição da pretensão 
punitiva da CVM, visto que o início da apuração dos fatos, que teria se dado com a 
instauração do inquérito administrativo em 2017, ocorreu mais de 8 (oito) anos após a 
última das operações questionadas, tendo sido ultrapassado o prazo quinquenal. Ademais, 
argumentam que seria inadequada a aplicação do prazo prescricional penal no caso, visto 
que “[n]ão há uma conclusão definitiva em inquérito criminal sobre as operações em que 
participaram FERNANDO e FER & ROS que possa, minimamente, fundamentar a 
ocorrência de um remotíssimo crime, ou mesmo de seu indício”25. 

25. Ainda em sede preliminar, Fernando Antonio Ramos e Fer&Ros suscitaram a 
incompetência da CVM para apurar e punir a sua conduta. Nesse sentido, os acusados 
argumentam que não exerciam nenhuma das atividades disciplinadas e fiscalizadas pela 
CVM, previstas no art. 1º da Lei nº 6.385/1976, tendo apenas “exercido um direito – o de 
investir no mercado de capitais [...]”26.  No entendimento dos acusados, “[e]ventual 

 
22 Doc. SEI 1132488, p. 18. 
23 Doc. SEI 1132488, p. 20. 
24 Doc. SEI 1132488, p. 23. 
25 Doc. SEI 1132534, p. 6.  
26 Doc. SEI 1132534, p. 8.  
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responsabilidade por operação entendida como irregular deverá ser imputada [...] aos 
participantes do mercado que, no caso desses autos, são ou bem instituições financeiras, 
ou bem agentes de distribuição e intermediários do mercado sujeitos à fiscalização e 
atuação da CVM”27. 

26. No mérito, os acusados alegaram, em suma, que: 

(i) Fernando Antonio Ramos comandava operações em nome da sua empresa, a 
Fer&Ros, “nos cenários que lhe pareciam favoráveis para direcionamento de 
investimentos”28, de acordo com as suas próprias estratégias; 

(ii) ao emitir ordens no ambiente de bolsa, Fernando Antonio Ramos não tinha 
conhecimento de quem seriam as suas contrapartes, de modo que “[a] presença 
de FERNANDO/FER & ROS nas operações examinadas no RELATÓRIO 11 se 
deu pelo simples fato de ser FERNANDO/FER & ROS um investidor que 
operava na mesma época, podendo, a qualquer tempo, outro terceiro ter 
figurado como contraparte”29; 

(iii) “não mantinham qualquer relacionamento, seja pessoal ou comercial com 
agentes de instituições financeiras, como o BANCO BANIF, que pudesse 
ensejar, ou mesmo justificar um suposto interesse em facilitar qualquer 
recebimento de quantias por terceiros”30;  

(iv) não se pode depreender do mero fato de a Fer&Ros ter figurado como 
contraparte das operações a existência de “um suposto ‘arranjo’ entre essas 
partes para a prática de irregularidades”31; 

(v) cabia aos intermediários verificar a regularidade das operações realizadas, não 
se podendo atribuir esse papel a Fernando Antonio Ramos e à Fer&Ros, que 
eram “mero[s] investidor[es]”32;  

 
27 Doc. SEI 1132534, p. 8.  
28 Doc. SEI 1132534, p. 9.  
29 Doc. SEI 1132534, p. 9.  
30 Doc. SEI 1132534, p. 4.  
31 Doc. SEI 1132534, p. 9.  
32 Doc. SEI 1132534, p. 9.  
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(vi) os intermediários envolvidos não teriam constatado “quaisquer irregularidades 
nas operações realizadas tanto pelo BANCO BANIF, quanto pela FER & ROS, 
por intermédio de FERNANDO (documento n. 0341008)”33; 

(vii) “nem FERNANDO ou FER & ROS tiveram qualquer controle, ingerência ou 
dever de saber sobre a forma ou método de remuneração de representantes do 
BANCO BANIF”34; e 

(viii) “não há no RELATÓRIO 11 nenhuma demonstração de que as operações 
mencionadas provocaram alterações no fluxo de ordens de compra e venda de 
valores mobiliários, até mesmo porque o volume dessas operações era 
infinitamente reduzido em comparação com o fluxo de operações nessa sorte de 
mercado, reconhecidamente extremamente líquido”35. 

Werneck Silva Couto 

27. Em sua defesa, Werneck Silva Couto alegou a prescrição da pretensão punitiva 
da CVM, utilizando os mesmos fundamentos aduzidos por Fer&Ros e Fernando Antonio 
Ramos. Alegou, ainda, a incompetência da CVM para punir e apurar sua conduta, visto 
que não teria exercido qualquer atividade sujeita à fiscalização da CVM, tendo atuado, 
apenas, como “mandatário do BANCO BANIF”36, travando “uma relação estritamente 
de direito civil com essa instituição financeira e, de todo modo, indiferente à jurisdição 
ou mesmo aos interesses da CVM”37. 

28. No mérito, Werneck Silva Couto alegou, em resumo, que:  

(i) “não possuía authority para realizar nada que não fosse previamente autorizado 
pelo BANCO BANIF, ou seja, nenhum dos atos ora examinados pela CVM era 
realizado em nome do próprio WERNECK, razão pela qual este tanto não 
poderia, como jamais excedeu os poderes de representação que lhe foram 
conferidos, tudo sob pena de ineficácia de todos os atos praticados, nos termos 
do art. 662, do Código Civil”38; 

 
33 Doc. SEI 1132534, p. 10.  
34 Doc. SEI 1132534, p. 11.  
35 Doc. SEI 1132534, p. 10.  
36 Doc. SEI 1132517, p. 9. 
37 Doc. SEI 1132517, p. 9. 
38 Doc. SEI 1132517, p. 11. 
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(ii) “não teve escolha ou opção relativamente à forma ou método de remuneração 
por seus serviços, em especial os decorrentes da relação que WERNECK 
mantinha com BANCO BANIF”39; e 

(iii) “considerar como ato ilícito algo que jamais dependeu de WERNECK, é punir 
quem, por uma relação de informalidade laboral[,] recebera a contraprestação 
de seus serviços por forma imposta por agente regulado pelo Sistema 
Financeiro Nacional”40. 

29. Ademais, assim como Fer&Ros e Fernando Antonio Ramos, Werneck Silva 
Couto argumentou que (i) ao emitir ordens no ambiente de bolsa de acordo com as 
orientações do Banco Banif, Werneck Silva Couto não tinha conhecimento de que a 
Fer&Ros seria a contraparte nas operações; (ii) cabia aos intermediários verificar a 
regularidade das operações realizadas e estes não identificaram indícios de irregularidade; 
e (iii) as operações não poderiam provocar qualquer alteração no fluxo de ordens de 
compra e venda de valores mobiliários, pelo fato de o seu volume ser irrisório frente ao 
fluxo de operações no mercado de dólar futuro.  

Icap 

30. Em sua defesa, a Icap alega quatro questões preliminares.  

31. Primeiro, afirma que a mesma conduta que é objeto deste PAS – a falha na 
supervisão de operações realizadas entre o Banco Banif e a Fer&Ros – já foi apurada pela 
BSM, que absolveu a Icap das acusações formuladas. No seu entendimento, “[a]pesar de 
o exercício da competência pelo autorregulador não afastar, em tese, a competência da 
CVM, a atuação daquele pode vir a tornar desnecessária e ineficiente eventual atividade 
punitiva por parte desta Autarquia”41, visto que gera o risco de decisões contraditórias. 

32. Em segundo lugar, a Icap alegou a prescrição da pretensão punitiva da CVM. 
Isso porque, (i) não se poderia aplicar o prazo prescricional penal à sua conduta, já que o 
suposto descumprimento dos arts. 6º, II e VII, e 7º, I e II, da Instrução CVM nº 301/199 
não configura crime; e (ii) o prazo prescricional quinquenal já teria transcorrido antes do 
início das investigações da área técnica, visto que as operações supostamente irregulares 

 
39 Doc. SEI 1132517, p. 13. 
40 Doc. SEI 1132517, p. 13. 
41 Doc. SEI 1132546, p. 12-13. 
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ocorreram em 2009 e as apurações da área técnica a respeito da conduta da Icap apenas 
se iniciaram em 2015, com a elaboração do Relatório GMA-2/nº4/2015. 

33. Em terceiro lugar, a Icap requer o reconhecimento da extinção da sua 
punibilidade. Alega, nesse sentido, que a Arkhe teria sido incorporada pela Icap em 
23.08.2010, cerca de um ano após a ocorrência das operações supostamente irregulares. 
Tendo a Arkhe sido extinta após a operação, a sua sucessora não poderia responder 
perante a CVM por atos praticados pela primeira, visto que a sucessão operada pela 
incorporação “não alcança as relações que são, por natureza, intransmissíveis”42 e “[d]e 
acordo com o princípio da personalização da pena, aplicável ao processo sancionador, 
as punições não podem passar da pessoa do acusado”43. 

34. Quanto à extinção de punibilidade, a Icap ressaltou, ainda, que (i) não haveria 
nenhum indício de que a incorporação foi realizada com intuito de fraude ou simulação à 
fiscalização; (ii) desde que assumiu o controle da Arkhe e tomou conhecimento sobre as 
operações, adotou medidas adequadas e suficientes para evitar a continuidade das 
supostas irregularidades, o que reforça a necessidade de reconhecimento da extinção de 
sua punibilidade; (iii) “a própria DEFENDENTE, sucessora da Arkhe da esfera civil, 6 
anos depois teve o seu controle adquirido pela Tullett (Doc. 05) – sociedade que não 
fazia parte do mesmo grupo econômico e que não teve qualquer relação com os eventos 
analisados no presente processo”44; e (iv) “há precedentes em que se reconhece que a 
alienação de controle já seria suficiente para obstar a imposição de penalidades”45. 

35. Em quarto lugar, a Icap alega a inépcia da acusação, uma vez que, apesar de lhe 
imputar responsabilidade por não ter fiscalizado adequadamente as operações em 
questão, não apontou “quais seriam os controles exigidos e, por conseguinte, em que 
medida estes teriam sido desconsiderados”46. 

36. No mérito, a Icap sustenta que, diferentemente do que afirma a SPS, não teria 
faltado com o dever de monitorar as operações realizadas por seus clientes, conforme 
previsto no art. 6º, II e VII, da Instrução CVM nº 301/1999, visto que:  

 
42 Doc. SEI 1132546, p. 29. 
43 Doc. SEI 1132546, p. 29. 
44 Doc. SEI 1132546, p. 37. 
45 Doc. SEI 1132546, p. 37. 
46 Doc. SEI 1132546, p. 39. 
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(i) a Arkhe possuía, à época dos fatos, controles internos adequados, que permitiam 
a identificação de operações com indícios de irregularidades; 

(ii) os negócios executados pelos operadores eram supervisionados pelas áreas de 
backoffice e de risco da corretora, que dispunha, ainda, de sistema de controle 
de risco operacional “que permitia o monitoramento da carteira dos clientes, 
auxiliando na identificação de operações que não tivessem fundamento 
econômico”47; 

(iii) especificamente em relação ao monitoramento das operações diretas, era 
utilizado o “GTS Line programa fornecido pela própria BM&FBOVESPA para 
negociação de derivativos e futuros”48, sendo realizado, ainda, “um processo de 
análise diário, visando identificar ocorrências em excesso, clientes recorrentes 
em qualquer uma das pontas, preços e quantidades repetidas, resultados 
positivos ou negativos anormais, e quando necessário nestes casos, os horários 
das operações e suas respectivas especificações”49; 

(iv) a despeito das rotinas de monitoramento adotadas, os controles internos da 
Arkhe não identificaram sinais de alerta em relação às operações questionadas, 
visto que (a) o seu volume era irrisório frente ao volume negociado entre a 
Fer&Ros e o Banco Banif; (b) as operações estavam em linha com a capacidade 
financeira e perfil dos clientes; (c) ao analisar todas as operações realizadas entre 
as partes nas datas selecionadas pela acusação, não se pode afirmar que em todos 
os pregões a Fer&Ros figurava como ganhadora e o Banco Banif como perdedor; 
e (d) a forma de execução das ordens seguiu parâmetros de mercado, sendo à 
época permitida a especificação das ordens após a abertura das operações; 

(v) a maioria dos negócios intermediados pela Arkhe correspondiam a apenas uma 
das “pernas” da operação supostamente combinada entre o Banco Banif e a 
Fer&Ros, o que dificultaria a detecção de qualquer irregularidade;  

(vi) as gravações que, de acordo com a acusação, demonstrariam que as operações 
questionadas foram combinadas envolviam indivíduos que não trabalhavam na 
Arkhe, que “na qualidade de intermediária, apenas executou as ordens 

 
47 Doc. SEI 1132546, p. 45. 
48 Doc. SEI 1132546, p. 45. 
49 Doc. SEI 1132546, p. 45. 
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recebidas, não participou de supostas combinações, e jamais recebeu qualquer 
reclamação do Banco Banif ou da Fer&Ros quanto às ordens em questão”50; e 

(vii) “[a] partir da transferência do controle da Arkhe e da sua incorporação pela 
DEFENDENTE, os procedimentos de controle então adotados continuaram a 
ser aprimorados”51.  

37. Quanto à acusação de não comunicação das operações à CVM, a Icap 
argumentou que “apenas operações que possam constituir-se em sérios indícios de 
crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de valores provenientes dos crimes 
elencados no art. 1º da Lei nº 9.613/98 estão sujeitas a serem comunicadas à CVM”52, o 
que não era o caso dos negócios realizados entre a Fer&Ros e o Banco Banif. 

38. Por fim, a Icap alegou que, em caso de condenação, não seria razoável que 
fossem aplicadas duas penalidades distintas pelas acusações de violação ao art. 6, II e VII, 
e ao art. 7º, I e II, da Instrução CVM nº 301/1999, visto que “a ausência de comunicação 
à CVM acerca das operações em análise decorreu, evidentemente, da não identificação 
de quaisquer irregularidades”53.  

VI. Propostas de termo de compromisso e distribuição do PAS 

39. Em 31.08.2020 e 09.09.2020, a Icap e Werneck Silva Couto apresentaram 
propostas de termo de compromisso, propondo-se assumir contraprestações pecuniárias 
de, respectivamente, R$50.000,00 (cinquenta mil reais)54 e de R$20.000,00 (vinte mil 
reais), parcelado em 12 (doze) prestações mensais55. Fer&Ros e Fernando Antônimo 
Ramos também apresentaram proposta de termo de compromisso, comprometendo-se a 

 
50 Doc. SEI 1132546, p. 53. 
51 Doc. SEI 1132546, p. 46. 
52 Doc. SEI 1132546, p. 54. 
53 Doc. SEI 1132546, p. 56. 
54 Doc. SEI 1132547. 
55 Doc. SEI 1132519. 
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pagar, conjuntamente, R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), parcelado em 24 (vinte e 
quatro) prestações mensais56.  

40. Tendo em vista que nem todos os acusados no PAS apresentaram proposta de 
termo de compromisso, na reunião do Colegiado ocorrida em 08.12.2020 fui designado 
relator deste PAS57.  

41. A PFE analisou as propostas apresentadas e se posicionou pela inexistência de 
óbice jurídico à sua aceitação58.  

42. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), porém, mesmo após os esforços 
empreendidos com a fundamentada abertura de negociação com os proponentes, opinou 
pela rejeição das propostas de termo de compromisso, visto que os valores que os 
proponentes se comprometeram a assumir ao final da negociação estavam descolados 
daqueles considerados suficientes para desestimular condutas assemelhadas59. 

43. Em reunião de 13.07.202160, o Colegiado deliberou, por unanimidade, pela 
rejeição das propostas de termo de compromisso, acompanhando o entendimento do 
CTC61.  

É o relatório. 

 

Rio de Janeiro, 15 de março de 2022. 

 

Marcelo Barbosa 

Presidente Relator 

 
56 Doc. SEI 1132538. 
57 Doc. SEI 1155112. 
58 Doc. SEI 1179990. 
59 Nesse sentido, o CTC propôs a assunção, pela Icap, de contraprestação de R$220.000,00 (duzentos e 
vinte mil reais), por Fernando Antonio Ramos e Fer&Ros de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 
cada um e por Werneck Silva Couto de R$100.000,00 (cem mil reais). As propostas finais dos proponentes, 
por sua vez, foram de (i) R$115.000,00 (cento e quinze mil reais) para a Icap; (ii) R$25.000,00 e 5 (cinco) 
anos de afastamento para Fernando Antonio Ramos e Fer&Ros, cada; (iii) R$40.000,00 (quarenta mil reais) 
e afastamento definitivo para Werneck Silva Couto (cf. doc. SEI 1298361).  
60 Doc. SEI 1324491.  
61 Como mencionado na nota de rodapé nº 1, na mesma reunião foram aceitas as propostas de termo de 
compromisso apresentada por outras pessoas físicas e jurídicas que também foram acusadas neste PAS.  
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