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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI Nº 19957.002596/2017-68  

Reg. Col. 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  

Voto: Diretora Flávia Perlingeiro 

MANIFESTAÇÃO DE VOTO 

1. Faço referência ao minucioso voto proferido pelo relator deste processo administrativo 

sancionador (“PAS”), Presidente Marcelo Barbosa, para acompanhá-lo em suas conclusões, 

divergindo, especificamente e apenas em parte, em relação à análise de um dos argumentos 

adotados ao acolher a preliminar de extinção de punibilidade suscitada pela Icap do Brasil 

Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Acusada” ou “ICAP”), que foi acusada na 

qualidade de sucessora da Arkhe Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Arkhe”), 

corretora que intermediou parte das operações objeto deste PAS, quanto à acusação de falha no 

dever de monitorar tais operações e de 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, de 16.04.1999. 

2. Como apontado pelo Relator, a Acusada requereu que seja reconhecida a extinção de sua 

punibilidade, tendo em vista que incorporou a Arkhe em 2010, cerca de um ano após a ocorrência 

das referidas operações, ocorridas entre fevereiro e novembro de 2009. Alegou, em síntese, que, 

tendo a Arkhe sido extinta, a ICAP não poderia responder perante a CVM por atos praticados pela 

Arkhe, pois a sucessão por incorporação “não alcança as relações que são, por natureza, 

intransmissíveis”1, e que, pelo “princípio da personalização da pena, aplicável ao processo 

sancionador, as punições não podem passar da pessoa do acusado”2. 

 
1 Doc. SEI 1132546, p. 29. 
2 Idem. 
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3. Quanto às controvérsias que têm surgido no tocante à punibilidade de sociedade 

incorporadora por atos praticados por incorporada, é bastante ilustrativo o seguinte trecho do voto 

do Diretor Relator Otavio Yazbek no julgamento do PAS CVM nº RJ2010/9129, em 09.08.2011: 

A questão dos limites da responsabilidade da incorporadora, civil, administrativa e 

criminal, é problemática e pouco explorada na doutrina pátria, que, como é comum 

em questões mais tormentosas, não raro fica restrita à temática mais genérica. A 

solução vem sendo dada, assim, a partir de casos concretos. E parece-me que, a 

pouco e pouco, vêm se consolidando alguns entendimentos. Creio que, correndo o risco 

de uma generalização desta ordem, pode-se asseverar que obrigações de natureza civil 

são, usualmente, transferidas no processo sucessório – é o que vale para indenizações 

devidas, por exemplo. A responsabilidade propriamente penal, em consonância com 

o princípio da individuação da pena, referido pela douta Procuradoria, de modo geral 

tende a se extinguir, ainda que mesmo este entendimento deva ser nuançado em 

face da evolução do pensamento doutrinário e jurisprudencial a respeito da 

responsabilidade criminal das pessoas jurídicas. Já no que tange à 

responsabilidade administrativa, o regime é mais flexível. 

Creio que uma prova dessa maior flexibilidade existente nos processos administrativos 

se encontra no art. 52 da Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que dispõe que “[o] órgão 

competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o 

objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente”. 

Trata-se de solução coerente com a natureza dos processos administrativos, que permite 

uma avaliação, pelo órgão responsável, da adequação da manutenção de 

procedimento persecutório em determinadas ocasiões.  

A Advocacia Geral da União já teve oportunidade de sustentar, (...) que tal possibilidade 

decorre “da natureza mista da sanção administrativa, que, (...), ora pode ser pessoal 

(aproximando-se da sanção penal) e ora pode ser real (semelhante à obrigação civil)”. 

Embora tenha algumas ressalvas quanto à possibilidade de aplicação de tal esquema 

para a resolução de todas as questões que surgem quando se está tratando do presente 

tema, creio que ele é mais do que suficiente para o presente caso. 

Trata-se, aqui, de sanção de conteúdo antes de qualquer outra coisa penal, 

tipicamente sancionatório, em razão de práticas e procedimentos inadequados que 

eram preexistentes à incorporação. É bem verdade que pode haver casos em que 

caiba mesmo a sucessão na esfera administrativa: o então Diretor Wladimir Castelo 

Branco Castro fala, em voto apresentado no Processo Administrativo Sancionador n.º 

34/00 (julgado em 16.9.2004), no momento da instauração do processo 

administrativo como um dos elementos a ser levado em conta; o despacho da 

Subprocuradora-Chefe da GJU-4, no presente feito, aponta casos em que haja 

flagrante fraude. Há, ainda, os casos em que se evidencia a inexistência de qualquer 

ato, pelo sucessor, capaz de fazer cessarem as práticas irregulares.    

Tendo em vista a natureza dos ilícitos identificados no presente caso, porém, não me 

parece haver como, com razoabilidade, responsabilizar também o (...). Não há como 

negar a responsabilidade do (...), é verdade. Mas tal constatação não permite que se 

conclua que o (...), que incorporou aquela instituição, seja, a priori, responsável 

pelos descumprimentos descritos nos autos. Isso tanto em razão do acima exposto, 

quanto em razão da subseqüente implementação, na rede da sociedade incorporada, de 

novos mecanismos de contratação de operações e de controles internos. (grifos aditados) 
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4. Como bem destacado pelo Presidente Relator em seu voto, a incorporação de sociedade é 

hipótese distinta da alienação de seu controle3, pois implica na extinção da pessoa jurídica 

incorporada4, e a possibilidade de tal situação gerar a extinção da punibilidade em processo 

sancionador perante a CVM não é assunto pacífico no Colegiado5.  

5. Com efeito, foram relativamente poucos os precedentes em que o Colegiado enfrentou o 

tema e desses casos se extraem posicionamentos variados. Em alguns deles, parece ter prevalecido 

uma posição intermediária (ainda que não referida nesses termos), ao admitir que não haveria, a 

priori, sucessão da incorporadora, mas que isso poderia ocorrer a depender de certas circunstâncias 

do caso concreto, tais como: (i) se a incorporação visou fraudar a responsabilização administrativa; 

e (ii) se o sucessor continuou praticando a infração ou se adotou medidas para fazer cessar a prática 

e/ou evitar que se repita. Essa parece-me ter sido a linha adotada neste caso pelo ilustre Relator. 

6. A propósito, minha divergência parcial não se dá em razão de entendimento no sentido de 

que, efetivada a incorporação da pessoa que alegadamente cometeu infração administrativa, 

independentemente das circunstâncias do caso e do estágio do processo, o poder punitivo da CVM 

deve incidir, automaticamente, sob a pessoa jurídica incorporadora. 

7. Todavia, a meu juízo, ao contrário do que parece ter pretendido a Acusada, a extinção da 

personalidade jurídica da sociedade incorporada não deve ser tratada como situação propriamente 

equivalente ao falecimento de pessoa natural, não se verificando, a meu ver, hipótese de 

impossibilidade absoluta de eventual sanção ultrapassar a “pessoa” infratora, tampouco se estaria 

a tratar de potencial obrigação “por natureza” intransmissível. 

8. Tratando-se de pessoa jurídica, a ideia de intransmissibilidade da sanção administrativa, 

sem qualquer temperamento (o que tampouco foi a posição adotada pelo Relator), me parece 

discutível. Por um lado, no âmbito dos processos administrativos sancionadores, são aplicáveis 

subsidiariamente diversos princípios, conceitos e institutos oriundos do direito penal. Por outro 

lado, o direito administrativo sancionador conta com regime jurídico próprio e distinto do 

 
3 Quanto à alienação de controle de acusada, acompanho integralmente o voto do Relator. 
4 Trata-se também de situação distinta da extinção por liquidação voluntária, como já tive a oportunidade de me 

manifestar no voto no proferido PAS CVM nº 19957.009486/2017-27, de minha relatoria, em 01.06.2021, em que fui 

acompanhada pelos demais membros do Colegiado: “12. O ex-sócio da acusada [A.B.] compareceu aos autos para 

informar que a referida sociedade (i) havia sido dissolvida, conforme instrumento (...). 13. Desse modo, o ex-sócio 

requereu a extinção da punibilidade da [A.B.], considerando que houve a extinção da pessoa jurídica da gestora e 

diante da impossibilidade de eventual sanção administrativa ultrapassar a pessoa da acusada. 14. Entendo que assiste 

razão ao requerente. Diferentemente dos casos em que a acusada, pessoa jurídica, é sucedida por outra em seus 

direitos e obrigações, como, por exemplo, em decorrência de incorporação; neste caso, com a dissolução da 

[A.B.], cessou por completo a existência da pessoa jurídica sem que nenhuma outra a sucedesse.” (grifos aditados). 
5 Também no sentido da não extinção de punibilidade em caso de extinção de personalidade jurídica em decorrência 

de incorporação, v. PAS CVM Nº 19957.010217/2017-11, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j. em 09.02.2021. 
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dispensado ao direito penal. Ademais, o princípio constitucional da intranscendência da pena – 

também chamado de princípio da pessoalidade da sanção –, que garante que apenas a pessoa 

condenada poderá responder pelo crime que praticou6, foi claramente concebido para resguardar 

familiares e herdeiros de pessoas naturais falecidas.  

9. Nessa linha, compartilho do entendimento expressado na seguinte passagem do voto da 

então Diretora Norma Parente, no julgamento do PAS CVM Nº 34/00, em 16.09.2004, tendo em 

vista que a incorporadora absorve a incorporada quando dela se torna sucessora universal (art. 227 

da Lei nº 6.404/19767), o que, por óbvio, é insuscetível de ocorrer quanto às pessoas naturais:  

Argumenta-se que, em razão da incorporação, a personalidade jurídica da incorporada 

teria sido extinta, e com ela a responsabilidade administrativa pelas irregularidades. Para 

tanto, invocam o princípio constitucional de que a pena não passará da pessoa do infrator 

(art. 5º, XLV, da CF). Tais argumentos não merecem prosperar pelas razões a seguir 

aduzidas. 

Muito embora a pessoa jurídica tenha sido concebida à imagem e semelhança das 

pessoas físicas – teoria organicista – essa identificação tem caráter funcional, cumprindo 

ajustá-la às diferenças materiais que são evidentes. A autonomia existe, mas é limitada 

por razões de ordem prática, posto que a sociedade age por via dos seus diretores. 

O princípio da personalização das penas foi elaborado tendo em vista a pessoa 

física, e não as pessoas jurídicas. Nesta perspectiva, embora ambas sejam "pessoas", 

há de se convir que possuem naturezas diversas e inconfundíveis. Ninguém discorda 

que as penas não possam ultrapassar a pessoa física do condenado, pois isto seria 

retroceder ao direito primitivo. Contudo, não entendo que o princípio da 

personalização das penas se aplique com todo o seu vigor ao caso das pessoas 

jurídicas. Quando a lei se reporta simplesmente a "pessoa", é evidente que está se 

dirigindo à pessoa física. Do contrário, chegaríamos a absurda conclusão de que a 

pessoa jurídica teria direito à saúde, à educação, à aposentadoria..., e a todos os demais 

direitos constitucionais. Decerto, alguns dos direitos conferidos às pessoas físicas 

podem ser aplicados às pessoas jurídicas, v.g., o direito à honra objetiva, ou mesmo o 

direito à personalização das penas, mas nestes casos a aplicação deve se fazer de 

maneira temperada. 

De fato, quando se opera uma incorporação, a personalidade jurídica da incorporada é 

extinta (art. 219, II, da Lei 6.404/76). Entretanto, isso não equivale a uma "carta de 

alforria", uma vez que a incorporadora absorve a incorporada, dela se tornando 

sucessora universal (art. 227, da Lei 6.404/76). Nada subsiste após a morte de uma 

pessoa física. Observe-se que o mesmo não ocorre com as pessoas jurídicas. Quando 

se opera uma incorporação, a incorporada não desaparece economicamente, ela se 

encarna na pessoa da incorporadora. O que temos é uma extinção jurídica 

meramente formal. 

 
6 Art. 5º, XLV, da Constituição Federal: “nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 

reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 

executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;”. 
7 Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede 

em todos os direitos e obrigações. 
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Isto posto, entendo que, em princípio, a incorporadora continuará responsável pelas 

irregularidades perpetradas pela incorporada. Tal responsabilização só não 

incidirá em casos excepcionais em que não se mostre razoável punir a 

incorporadora. Assim sendo, tendo em vista as peculiaridades mencionadas no voto 

do diretor-relator, acompanho a solução exarada eximindo a incorporadora de punição.  

(grifos aditados) 

10. Entendo que o Relator não deixou de reconhecer a relevância que a análise casuística pode 

ter para o desfecho de casos concretos nesse tema. Minha divergência pontual se dá, porém, 

porque, enquanto a juízo do Relator opera-se, em regra, a extinção de punibilidade na hipótese de 

extinção por incorporação (exceto em certas circunstâncias excepcionais); a meu ver, em linha 

com o teor do voto acima transcrito, a incorporadora, em princípio, deverá responder, pois a 

incorporação, por si só, não eximiria o sucessor de responder pelos ilícitos administrativos 

praticados pela incorporada, exceto se as circunstâncias excepcionais do caso evidenciarem, 

preliminarmente, a impertinência de se manter a punibilidade da incorporadora8, situação essa que 

reputo aplicável ao presente caso. 

11. A propósito, importa considerar, a meu juízo, o fato de que não havia PAS instaurado antes 

da incorporação da Arkhe pela ICAP em 2010, e que, até 2017, a Acusada sequer tinha sido 

cientificada de que a CVM estava investigando as operações reputadas irregulares, quanto às quais 

a Arkhe teria supostamente falhado no dever de monitoramento e por não ter realizado, à época 

dos fatos (2009), as comunicações cabíveis9. Assim, não foi possível à ICAP minimamente 

conhecer e avaliar eventuais repercussões ou contingências, no contexto da sucessão empresarial. 

Ou seja, além da inexistência de indícios de que a incorporação pudesse ter sido realizada com 

intuito de fraude, não havia acusação formulada nem sequer ciência da Acusada quanto à 

investigação em curso no âmbito da CVM10. 

12. Releva, ainda, observar – mesmo que isso não altere elementos contemporâneos aos fatos 

subjacentes às acusações formuladas neste PAS e que a correção de irregularidades não seja causa 

de extinção de punibilidade – que, a partir do momento em que a ICAP tomou conhecimento de 

questionamentos pela BSM quanto às referidas operações, essa adotou medidas concretas11 para 

evitar que o suposto ilícito voltasse a ocorrer, tendo optado por bloquear o cliente envolvido e 

 
8 No mesmo sentido, v. também voto da Diretora Relatora Norma Parente, no PAS nº SP2003/444, j. em 11.03.2005.  
9 A ICAP foi cientificada das investigações conduzidas pela CVM em 10.07.2017, quando recebeu o Ofício nº 148/ 

2017/CVM/SPS/GPS-2, mais de oito anos depois (Doc. SEI 1132546, p. 23). 
10 Ainda que com nuances diferentes, destaco precedente em que discutida a questão do estágio do processo e ciência 

do acusado: PAS CVM nº 33/00, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco Castro, j. em 20.12.2002. 
11 Em seu voto o Relator elenca, exemplificativamente, algumas de tais medidas, esclarecendo que se deram após a 

ICAP ter recebido ofício da BSM no âmbito de processo que deu origem ao processo que veio a ser instaurado pela 

BSM (PAD nº 69/2012) questionando as operações. 
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tomado providências no sentido de reforçar os sistemas e controles internos voltados à detecção 

desse tipo de irregularidade12, consoante destacado pelo Presidente Relator em seu voto. 

13. Pelo exposto, em que pese minha divergência pontual quanto ao tema em tese, pelas razões 

apontadas nesta breve manifestação, entendo terem restado evidenciados elementos que justificam 

o acolhimento da preliminar de mérito neste caso, razão pela qual também voto pelo 

reconhecimento da extinção da punibilidade da ICAP. 

14. Por fim, em relação aos demais acusados, reporto-me às razões e conclusões constantes do 

voto do Presidente Relator, para acompanhá-las na sua integralidade. 

É como voto. 

Rio de Janeiro, 15 de março de 2022. 

 

Flávia Sant´Anna Perlingeiro 

Diretora 

 
12 Note-se que, no julgamento do PAD 69/2012, em 28.05.2014, a Turma do Conselho de Supervisão da BSM, por 

unanimidade de votos, afastou a preliminar de extinção de punibilidade em razão da incorporação da Arkhe pela ICAP, 

haja vista que as supostas irregularidades teriam ocorrido quando a ICAP já havia adquirido o controle da incorporada 

(em 2009) e que a resposta dada pela própria ICAP, em 12.12.2009, a oficio da BSM com pedido de esclarecimentos 

evidenciava que a ICAP teve ciência das alegadas irregularidades em data anterior à homologação da incorporação 

pelo Banco Central do Brasil (em 2010), sendo que o protocolo de incorporação (datado de 30.11.2009) já previa que 

todas as obrigações da Arkhe seriam assumidas pela ICAP (https://www.bsmsupervisao.com.br/atividades-

disciplinares-e-processos/ acompanhe-os-processos/parecer/2012-069-pad). Quanto à anterior aquisição de controle, 

como etapa antecedente à incorporação, acompanho as ponderações feitas pelo Presidente Relator neste PAS. 


