
BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Nº 21/2018 

Acusado: Rafael Barbosa Moreira 

1. INTRODUÇÃO 

1. O Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados ("BSM"), 

no exercício da competência que lhe é conferida pela Instrução da Comissão de 

Valores Mobiliários ("CVM") nº 461, de 23 de outubro de 2007 ("ICVM 

461/2007"), determina a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, de 

rito ordinário, em face de Rafael Barbosa Moreira, brasileiro, inscrito no 

, com endereço na , 

 ("Rafael" ou "Diretor"), Diretor 

de Relações com o Mercado, responsável pelo cumprimento das obrigações, 

deveres e atribuições da Walpires CCTVM S.A. ("Walpires" ou "Corretora") e 

Diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na Instrução 

CVM nº 505/2011 ("ICVM 505/2011 "), atualmente em liquidação extrajudicial, 

perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), em razão dos fatos e elementos 

de autoria e materialidade de infrações a seguir tratados. 

li. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA WALPIRES 

2. No dia 5.10.2018 o Banco Central do Brasil, por meio do Ato do 

Presidente nº 1.340 (Doe. 1 ), decretou a liquidação extrajudicial da Walpires em 

razão de "grave situação patrimonial e de liquidez, as graves violações às 

normas legais que disciplinam a atividade da instituição, bem como a existência 

de prejuízos que sujeitam a risco anormal os seus credores", conforme Processo 

Eletrônico nº 124654. 
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3. De acordo com o Memorando Interno de Arquivamento nº 84/2018 

(Doe. 2), elaborado pela Superintendência de Jurídica da BSM, eventual medida 

de enforcement pela BSM, em face da Walpires, não atingiria o caráter 

educacional da pena. 

4. Em razão desses fatos, as irregularidades descritas neste Termo de 

Acusação são imputadas somente a Rafael. 

Ili. IRREGULARIDADES VERIFICADAS 

5. Conforme apurado pela Superintendência de Auditoria de Negócios da 

BSM ("SAN") e descrito no Relatório de Auditoria Operacional nº 229/17 

("Relatório de Auditoria 2017") (Doe. 3), que é parte integrante do presente 

Termo de Acusação, a BSM identificou a manutenção de saldo devedor em 

conta-corrente de pessoas vinculadas à Walpires. 

6. Durante os trabalhos efetuados na Auditoria Operacional de 2018, 

realizada pela BSM na Corretora, foi constatada a recorrência de manutenção 

de saldo devedor em conta-corrente de pessoas vinculadas à Walpires, 

caracterizando o descumprimento de determinação da BSM e a concessão de 

financiamento pela Corretora, em infração ao disposto no parágrafo único do 

artigo 1°1 da Instrução CVM 51/1986 ("ICVM 51/1986"), no inciso 1 do artigo 122 

do Regulamento Anexo à Resolução CMN 1.655/1989 ("Regulamento Anexo à 

Resolução CMN 1.655/1989") e no item 61 3 do Roteiro Básico requerido pelo 

Manual de Acesso da 83 ("Roteiro Básico"). 

1 Artigo 1° As sociedades corretoras e distribuidoras somente poderão conceder financiamento 
para a compra de ações e emprestar ações para venda, desde que obedecido o disposto na 
presente Instrução. 
2 Artigo 12. É vedado à sociedade corretora : 1 - realizar operações que caracterizem , sob 
qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a seus clientes, 
inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem 
e as demais previstas na regulamentação em vigor. 
3 Item 61 . É vedado ao Participante realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a 
concessão de financiamentos , empréstimos ou adiantamentos a seus Clientes, exceto nos casos 
previstos na regulamentação em vigor. 
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IV. Dos FATOS 

7. Conforme plano anual de trabalho previamente aprovado, a BSM realiza 

auditoria operacional nos participantes4 que atuam nos mercados administrados 

pela B3. 

8. A auditoria operacional verifica o cumprimento das regras de regulação 

e de autorregulação, fiscalizando os participantes e apontando as irregularidades 

encontradas no cumprimento das normas legais e regulamentares expedidas 

pela CVM, pelo Conselho Monetário Nacional ("CMN"), pelo Banco Central do 

Brasil ("BACEN") e pela 83, em especial o Roteiro Básico, nos termos do artigo 

43, incisos li e 111 5 , da ICVM 461/2007. 

9. Na Auditoria Operacional de 2017, realizada no período de 31.7.2017 a 

8.9.2017, a BSM avaliou, dentre outros requisitos normativos, o cumprimento da 

Corretora (1) ao inciso VI do artigo 1°6 da Instrução CVM nº 505/2011 ("ICVM 

505/2011"), (li) ao parágrafo único do artigo 1° da ICVM nº 51/1986, (111) ao inciso 

1 do artigo 12 do Regulamento Anexo à Resolução CMN 1.655/1989, e (IV) aos 

itens 157 e 678 do Roteiro Básico. 

4 Anexo 1 ao Ofício Circular 053/2012-DP da BM&FBOVESPA: "Participante - instituição 
detentora de autorização de acesso aos mercados administrados pela BM&FBOVESPA para 
realizar operações nesses mercados por contra própria ou por conta e ordem de clientes". 
5 Artigo 43. Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, sem prejuízo de outras atribuições que 
lhe sejam conferidas: ( ... ) li - fiscalizar, direta e amplamente, as pessoas autorizadas a operar; 
Ili - apontar deficiências no cumprimento das normas legais e regulamentares verificadas no 
funcionamento dos mercados administrados pela entidade, ainda que imputáveis à própria 
entidade administradora, bem como nas atividades das pessoas autorizadas a operar, 
acompanhando os programas e medidas adotadas para saná-las. 
6 Artigo 1° Considera-se, para os efeitos desta Instrução: IV - membro ou agente de 
compensação: a instituição financeira ou a instituição a ela equiparada responsável , perante 
aqueles a quem presta serviços e perante a entidade de compensação e liquidação, pela 
compensação e liquidação das operações com valores mobiliários sob sua responsabilidade . 
7 Item 15. O Participante deve manter o cadastro de seus Clientes atualizado junto à 
BM&FBOVESPA, nos termos e nos padrões estabelecidos na legislação e na regulamentação 
vigentes . 
s Item 67. O pagamento de valores ao Participante por Clientes deve ser feito por meio de 
transferência bancária ou de cheque de titularidade do Cliente. 
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1 O. Com base nessa avaliação, foram identificadas duas situações com 

relação ao cliente . ( "). 

a) A  não estava cadastrada como pessoa vinculada nos 

sistemas de cadastro da 83 (Sincad) e da Corretora (Sinacor), embora um de 

seus sócios , ") e seu representante legal 

( , " "), fizessem parte da estrutura societária da 

Walpires; 

b) A conta-corrente gráfica da  apresentou saldo devedor no 

período de 3.4.2017 a 15.9.2017, cuja média do saldo negativo correspondeu a 

R$ 2.037.342,25, conforme a tabela abaixo: 

Total de Dias Mínimo Saldo Média Saldo Máximo 

Negativos Operou? 
Negativo R$ Negativo R$ Saldo 

Negativo R$ 
115 Sim 2.037.822,53 2.037.342,25 2.017.279,37 

11. A empresa  tem como sócios  e  

 ( "), este último menor de idade, cada um com 

50% de participação no capital social.  figura como administrador da 

 e representante legal de  (Doe. 4). 

12.  e  integram a composição societária da Walpires e as 

duas empresas estão localizadas no mesmo endereço  

 

) (Doe. 5). 

13. Tendo em vista as situações identificadas, em 27.9.2017, a BSM 

encaminhou à Walpires, aos cuidados de Rafael, o ofício nº 2499/2017-DAR

BSM (Doe. 6), pelo qual determinou, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do 

recebimento do ofício, a regularização imediata do cadastro da  e a 

liquidação do saldo devedor do cliente . Além disso, a BSM informou que a 

persistência das irregularidades poderia sujeitar a Walpires à medida 

sancionadora cabível. 
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14. Em manifestação recebida na BSM em 9.10.2017, assinada por Rafael, 

a Walpires apresentou a documentação referente ao cadastro da  

nos sistemas da 83 e da Corretora e informou a quitação do saldo devedor da 

, o que teria ocorrido em 28.9.2017 (Doe. 7). 

15. Durante a Auditoria Operacional 2018, a BSM constatou novamente a 

existência de saldo devedor em nome da , referente ao período de 

2.10.2017 a 17.9.2018, cuja média do saldo negativo correspondeu a 

R$ 259.393,45, conforme a tabela abaixo: 

Total de Dias 
Operou? 

Mínimo Saldo Média Saldo Máximo Saldo 
Negativos Negativo R$ Negativo R$ Negativo R$ 

102 Sim 2.960, 19 259.393,45 2.659.000,00 

16. A BSM também constatou a existência de saldo devedor em nome de 

, referente ao período de 2.10.2017 a 17.9.2018, cuja média do saldo 

negativo correspondeu a R$ 216.325,93, conforme a tabela a seguir: 

Total de Dias 
Operou? 

Mínimo Saldo Média Saldo Máximo Saldo 
Negativos Negativo R$ Negativo R$ Negativo R$ 

60 Sim 400,78 216.325,93 640.054,54 

17. Os gráficos a seguir evidenciam a evolução do saldo devedor em conta

corrente das referidas pessoas vinculadas, no período de 2.10.2017 a 17.9.2018: 
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18. Em 20.9.2018, a BSM encaminhou à Walpires, aos cuidados de Rafael, 

novo ofício, sob nº 4249/2018-DAR-BSM (Doe. 8), pelo qual informou a 

recorrência da situação de saldo devedor em conta-corrente de pessoas 

vinculadas à Corretora e o descumprimento de determinação da BSM, em 

infração ao disposto no parágrafo único do artigo 1° da ICVM 51/1986, no inciso 

1 do artigo 12 do Regulamento Anexo à Resolução CMN 1.655/1989 e no item 

61 do Roteiro Básico. Esse ofício foi recebido na Walpires no dia 24.9.2018 

(Doe. 9). 

V. MANUTENÇÃO DE SALDO DEVEDOR EM CONTA-CORRENTE E CONCESSÃO DE 

FINANCIAMENTO PELA CORRETORA À PESSOA VINCULADA 

19. A Resolução CMN nº 1.655 estabelece, no artigo 12, inciso 1, de seu 

Regulamento Anexo, a vedação às corretoras realizarem "operações que 

caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos 

ou adiantamentos a seus clientes, inclusive através da cessão de direitos, 

ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem e as demais previstas 

na regulamentação em vigor". 

20. A ICVM 51/1986 regulamenta de forma mais específica as condições e 

procedimentos referentes à concessão de financiamentos, empréstimos e 

adiantamentos, e prevê, em seu artigo 399 , a vedação às sociedades corretoras 

e distribuidoras de concederem qualquer financiamento para operações no 
mercado de valores mobiliários em condições diversas das previstas na ICVM 

51/198610
. 

9 Artigo 39. É vedado às sociedades corretoras e distribuidoras concederem qualquer 
financiamento para operações no mercado de valores mobiliários em condições diversas das 
previstas nesta Instrução. 
1º O único mecanismo de financiamento permitido é a utilização de conta margem. Contudo, a 
ICVM 51/1986 especifica quem não pode ser beneficiado por esse mecanismo de financiamento 
(artigo 1 º); restringe as ações que podem ser objeto das operações de financiamento e dadas 
em garantia (artigo 2°); explicita as obrigações que devem constar do contrato (artigo 5°); indica 
os critérios de constituição das garantias (artigos 6° a 13); exige o registro do financiamento em 
conta específica da corretora (artigos 14 a 16); a identificação das operações como sendo de 
conta margem (artigos 17 e 18); a divulgação das operações nos balancetes mensais e balanços 
semestrais (artigo 19); impõe limite operacional às corretoras (artigo 36); exige a indicação de 
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21. Disposição semelhante também consta do item 61 do Roteiro Básico: "é 

vedado ao Participante realizar operações que caracterizem, sob qualquer 

forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a seus 

Clientes, exceto nos casos previstos na regulamentação em vigor". 

22. De acordo com a CVM 11 , os requisitos necessários para a caracterização 

de financiamento de clientes são: (1) a verificação recorrente dos saldos 

negativos na conta-corrente do investidor e (li) que essa situação deficitária se 

mantenha por vários dias, sem que a inadimplência do investidor tenha sido 

formalmente declarada. Esses requisitos, quando conjugados, permitem 

diferenciar a concessão do financiamento de um mero inadimplemento de 

obrigação contratual12. 

23. Diante da vedação à concessão de financiamento pelas corretoras a 

seus clientes, é função dos intermediários, em razão de seu dever de zelar pela 

integridade e regular funcionamento do mercado13 , desenvolver e implantar 

processos internos de acompanhamento, supervisão, controle e mitigação dos 

riscos de crédito a que estão expostas, como forma de assegurar o cumprimento 

das obrigações assumidas perante a 83, nos termos do artigo 10514 do 

Regulamento da Câmara de Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA 

("Regulamento da Câmara") e não permitir que seus clientes permaneçam com 

saldo devedor perante a corretora, sob o risco de caracterização de 

financiamento de clientes. 

diretor responsável pelas operações (artigo 37) e proíbe a concessão de financiamento em 
condições diversas das nela previstas (artigo 39) . 
11 Conforme entendimento proferido no Processo Administrativo Sancionador CVM nº 01/2006, 
julgado em 1°.7.2008, e no Processo Administrativo Sancionador CVM nº SP2007/0167, julgado 
em 7.4.2009. 
12 Processo Administrativo Sancionador CVM nº SP2013/292, julgado em 19.7.2016. 
13 Conforme artigo 32, inciso 1 da ICVM 505/2011: "Art. 32. O intermediário deve: 1 - zelar pela 
integridade e regular funcionamento do mercado, inclusive quanto à seleção de clientes e à 
exigência de garantias;" 
14 Artigo 105. Sem prejuízo da utilização do sistema de risco intradiário e do sistema de risco pré
negociação oferecidos pela BM&FBOVESPA, os participantes de negociação, os participantes 
de negociação plenos, os participantes de liquidação e os membros de compensação, cada qual 
em sua esfera de atuação, devem desenvolver e implantar processos internos de 
acompanhamento, supervisão, controle e mitigação dos riscos de crédito a que estão expostos, 
como forma de assegurar o cumprimento das obrigações assumidas perante a câmara e os 
participantes. 
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24. Nesse contexto, Rafael, na condição de Diretor de Relações com o 

Mercado e responsável pelo cumprimento das normas previstas na ICVM 

505/2011 da Walpires, deveria ter atuado de forma a prevenir descumprimentos 

da Corretora às normas estabelecidas pelas entidades reguladoras do mercado 

de valores mobiliários e pela 83, fazendo com que a Walpires cumprisse com o 

seu dever de zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado. Esse 

cuidado e diligência, no entanto, não foram identificados na conduta de Rafael. 

11.1. CONDUTA DE RAFAEL 

25. Rafael, enquanto Diretor de Relações com o Mercado, era responsável 

pelo cumprimento das regras de obtenção e manutenção de acesso na 83 pela 

Corretora e deveria "(z)elar pelo cumprimento de obrigações, deveres e 

atribuições do requerente (Walpires) perante a BM&FBOVESPA", nos termos do 

item 11515 do Roteiro Básico e do artigo 14, inciso 11 16 , do Regulamento de 

Acesso. 

26. Além disso, Rafael era o Diretor responsável pelo cumprimento das 

normas estabelecidas na ICVM 505/2011, indicado pelo intermediário conforme 

exigência do artigo 4°, inciso 117, da ICVM 505/2011. Dessa forma, Rafael 

15 Item 115. O Diretor de Relações com o Mercado indicado pelo Participante à BM&FBOVESPA 
--... é responsável pelo cumprimento das regras de acesso e de permanência no mercado organizado 

administrado pela BM&FBOVESPA. 
16 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( .. . ). 
17 Artigo 4º. O intermediário deve indicar: 1 - um diretor estatutário responsável pelo cumprimento 
das normas estabelecidas por esta Instrução. 
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possuía o dever de fazer com que a Walpires atuasse com zelo pela integridade 

e regular funcionamento do mercado de capitais, nos termos do artigo 32, inciso 

11ª, da ICVM 505/2011. 

27. Assim, Rafael tinha a função de prevenir a ocorrência e coibir a 

recorrência de infrações relacionadas à concessão de financiamento de clientes, 

de forma a garantir que a Corretora zelasse pela integridade e regular 

funcionamento do mercado e cumprisse as normas estabelecidas pelas 

entidades reguladoras e pela 83, previstas no artigo 1° da ICVM 51/1986, no 

inciso 1 do artigo 12 do Regulamento Anexo à Resolução CMN 1.655/1989 e no 

item 61 do Roteiro Básico. 

28. Rafael, no entanto, não demonstrou ter atuado com zelo pela integridade 

e regular funcionamento do mercado, conforme determina o artigo 32, inciso 1, 

da ICVM 505/2011, tendo em vista a recorrência de infrações relacionadas à 

concessão de financiamento de clientes da Walpires . 

29. Além das normas que vedam a concessão de financiamento pelos 

intermediários e a manutenção de saldo devedor em conta-corrente de clientes, 

os Descritivos de Auditoria "Back Office (Liquidação)" dos anos de 2017 e 2018, 

que foram assinados por Rafael (Does. 10 e 11), também indicavam, no item 

"6. Saldo Devedor" (no Descritivo de 2017) e no item "3. 7 Monitoração e Gestão 

dos Saldo Devedor de Cliente (Anexo V)" (no Descritivo de 2018), os 

procedimentos que deveriam ser adotados pela Corretora em casos de saldo 

devedor em contas-corrente de clientes19: 

"O controle dos saldos devedores em contas-correntes de 

clientes é realizado diariamente pelo gerente de Liquidação, por 

meio da extração de relatório do sistema 

SINACORISISFINANCE com a relação de clientes que 

fecharam o dia com saldo negativo. 

1s Artigo 32. O intermediário deve: 1- zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, 
inclusive quanto à seleção de clientes e à exigência de garantias. 
19 Transcrição do item "6. Saldo Devedor" do Descritivo de 2017. 
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Os clientes que iniciam o dia com saldo devedor ficam 

bloqueados pelo sistema de Risco Solution Tech e não 

conseguem realizar novas operações, somente depósitos ou 

operações de vendas para liquidar o saldo devedor. 

No fim do dia do prazo de liquidação das operações, a área de 

risco realiza cobrança do cliente por e-mail e avalia com o Diretor 

de Relações com o Mercado e com o Diretor de Controles 

Internos, a possibilidade de realizar a liquidação compulsória do 

ativo. 

Após o prazo de liquidação (0+3 para BOVESPA e 0+1 para 

BM&F), a cobrança é realizada pelo assessor responsável pelo 

cliente. É cobrada multa de 2% sobre o saldo devedor e a cada 

reincidência. 

No sexto dia devedor, a situação é avaliada pela Diretoria e pode 

ser realizada a comunicação à 83 para que o cliente seja 

incluído no rol de comitentes inadimplentes e ao Serasa. 

Após 30 dias, os clientes inadimplentes que não possuem mais 

posições em custódia têm seus casos levados ao Jurídico. O 

departamento Jurídico tenta um acordo com o cliente, e caso 

não seja possível, são avaliados os custos do processo para 

iniciar uma ação judicial". 

30. Conforme o procedimento acima, os clientes com saldos devedores 

(1) ficariam bloqueados pelo sistema de risco e não poderiam executar novas 

operações nos mercados administrados pela 83 ; (li) seriam comunicados por e

mail pela Corretora, que poderia liquidar compulsoriamente ativos em nome do 

cliente e (Ili) seriam multados em 2% sobre o saldo devedor e cada reincidência. 

Além disso, a Corretora poderia comunicar a ocorrência ao Serasa e à 83, para 

inclusão do nome do cliente no rol de comitentes inadimplentes, ou, ainda, 

ingressar com uma ação judicial em face do cliente . 
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31. No presente caso, o Diretor não adotou nenhuma das providências 

indicadas nos Descritivos de Auditoria. Ao contrário, Rafael permitiu que os 

saldos devedores de  e  perdurassem por longos períodos de 

tempo20 e que esses clientes operassem normalmente nos mercados 

administrados pela 83, caracterizando financiamento de clientes vinculados à 
Corretora. 

32. Diante desse contexto , Rafael foi cientificado, por meio do Ofício 

nº 2499/2017-DAR-BSM, sobre a manutenção de saldo devedor em conta

corrente da , em infração ao artigo 1° da ICVM 51/1986, ao inciso 1 

do artigo 12 do Regulamento Anexo à Resolução CMN 1.655/1989 e ao item 61 

do Roteiro Básico. 

33. O Diretor foi o signatário da manifestação da Corretora que informou a 

quitação, em 28.9.2017, do saldo devedor da  

34. No entanto, verifica-se a falta de diligência de Rafael na verificação da 

recorrência de infração constatada pela BSM na Corretora. A existência e 

manutenção de saldo devedor em conta-corrente da  foi novamente 

identificada pela BSM. Além disso, foi identificada a manutenção de saldo 

devedor em nome de  também pessoa vinculada à Corretora. 

35. Conforme o ofício nº 4249/2018-DAR-BSM, enviado pela BSM aos 

cuidados de Rafael e recebido na Walpires em 24.9.2018,  e  

apresentaram saldo devedor no período de 2.10.2017 a 17.9.2018, o que 

demonstra que Rafael não aplicou os controles previstos, mesmo após ter sido 

notificado pela BSM a respeito da manutenção de saldo devedor em contas

corrente de clientes da Walpires e ter informado à BSM de que a ocorrência teria 

sido corrigida. 

36. Portanto, Rafael, destinatário das comunicações específicas da BSM 

sobre a manutenção de saldo devedor em contas-corrente de clientes da 

20 A manutenção de saldo devedor na conta-corrente da Agropastoril perdurou no período de 
3.4.2017 a 15.9.2017 e no período de 2.10.2017 a 17.9.2018, totalizando 217 dias negativos. A 
manutenção de saldo devedor na conta-corrente de Sérgio perdurou no período de 2.10.2017 a 
17.9.2018, totalizando 60 dias negativos. 
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Walpires e ciente de suas funções como Diretor de Relações com o Mercado e 

responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na ICVM 505/2011, 

falhou por não ter tido o cuidado e a diligência que dele se exigia no exercício de 

suas funções para coibir a infração e a recorrência relacionadas à concessão de 

financiamento a cliente, em desacordo com o que determina o artigo 4°, §4°, da 

ICVM 505/2011. 

Ili. CONCLUSÃO 

37. Diante da concessão recorrente de financiamento à pessoas vinculadas, 

em infração ao artigo 1° da ICVM 51 /1986, ao inciso 1 do artigo 12 do 

Regulamento Anexo à Resolução CMN 1.655/1989 e ao item 61 do Roteiro 

Básico, verifica-se que Rafael, na condição de Diretor de Relações com o 

Mercado e responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na ICVM 

505/2011 da Walpires à época dos fatos, não atuou com o cuidado e a diligência 

que dele se exigia no exercício de suas funções para coibir a recorrência nas 

infrações descritas neste Termo de Acusação e zelasse pela integridade e 

regular funcionamento do mercado, nos termos do artigo 32, inciso 1, da ICVM 

505/2011. 

38. Em razão do exposto, intime-se Rafael para que, no prazo de 30 dias, 

apresente sua defesa, bem como especifique as provas que pretende produzir, 

conforme artigo 7°21 do Regulamento Processual da BSM, e eventual proposta 

21 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 primeiro - O prazo a que se refere o 
caput deste artigo poderá ser prorrogado por mais 30 dias, mediante pedido fundamentado, por 
escrito, dirigido ao Diretor de Autorregulação. Parágrafo segundo - Não será aceita proposta de 
Termo de Compromisso, em acusações por infrações a normas de combate e prevenção à 
"lavagem de dinheiro". Parágrafo terceiro - Serão rejeitados os pedidos genéricos de produção 
de provas, bem como quaisquer pedidos de provas impertinentes, desnecessárias ou 
protelatórias. Parágrafo quarto - O Diretor de Autorregulação tem competência para dirimir 
quaisquer incidentes relativos à intimação do acusado. Parágrafo quinto - O acusado poderá ser 
representado por advogado, devidamente nomeado para esta finalidade . Parágrafo sexto - A 
falta de manifestação das partes interessadas não impedirá o andamento do processo 
administrativo. 
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de Termo de Compromisso, nos termos do artigo 4022 e seguintes do 

Regulamento Processual da BSM. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019. 

(~~e~I~ 
~~~1tor de Autorregulação em exercício 

22 Artigo 40. A proposta de Termo de Compromisso deverá expressar claramente que o 
compromitente obriga-se, no mínimo: 1 - a cessar a prática de atividades ou atos considerados 
infringentes; e li - a corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando eventuais 
prejuízos. 
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