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PARECER DA SUPERINTENDENCIA JURiDICA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2018 

Defendente: Rafael Barbosa Moreira 

1. RELATÓRIO 

A) Termo de Acusação 

1. Em 28.2.2019, foi instaurado o Processo Administrativo nº 21/2018 ("PAD 

nº 21/2018"), em face de Rafael Barbosa Moreira ("Rafael" ou "Defendente"), 

Diretor de Relações com o Mercado e Diretor responsável pelo cumprimento das 

normas estabelecidas na Instrução CVM nº 505/2011 ("ICVM nº 505/2011 ") da 

Walpires CCTVM S.A. - em liquidação extrajudicial ("Walpires" ou "Corretora"), 

em razão dos fatos e elementos de autoria e materialidade de infrações apurados 

pela Superintendência de Auditoria de Negócios da BSM ("SAN") durante os 

trabalhos efetuados na Auditoria Operacional de 2017, descritos no Relatório de 

Auditoria Operacional nº 229/2017 (fls. 24-61) ("Relatório de Auditoria") e na 

Auditoria Operacional de 20181. 

2. Segundo o termo de acusação de fls. 1-14 ("Termo de Acusação"), foi 

constatada a recorrência de manutenção de saldo devedor em conta-corrente de 

1 Durante a Auditoria Operacional de 2018, o Banco Central do Brasil, em 5.10.2018, por meio 
do Ato do Presidente nº 1.340, 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 (fl. 16). Por esse motivo, as 
irregularidades descritas no Termo de Acusação foram imputadas somente a Rafael, tendo em 
vista que eventual medida de enforcement pela BSM, em face da Walpires, não atingiria o caráter 
educacional da pena, conforme o Memorando Interno de Arquivamento nº 84/2018 (fls. 18-22). 
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pessoas vinculadas à Walpires, caracterizando o descumprimento de 

determinação da BSM e a concessão de financiamento pela Corretora, em 

infração ao disposto no artigo 392 da Instrução CVM nº 51 /1986 ("ICVM 

nº 51/1986"), no inciso 1 do artigo 123 do Regulamento Anexo à Resolução CMN 

nº 1.655/1989 ("Regulamento Anexo à Resolução CMN nº 1.655/1989") e no 

item 61 4 do Roteiro Básico requerido pelo Manual de Acesso da B3 ("Roteiro 

Básico"). 

3. De acordo com o Termo de Acusação, Rafael falhou em seus deveres de 

Diretor de Relações com o Mercado e de Diretor responsável pelo cumprimento 

das normas estabelecidas na ICVM nº 505/2011, por não ter tido o cuidado e a 

diligência que se exigia dele no exercício de suas funções, para coibir a infração 

e a recorrência relacionadas à concessão de financiamento para clientes, em 

desacordo com o artigo 4°, §4°5, da ICVM nº 505/2011, tendo em vista que tinha 

o conhecimento de tais irregularidades, por ter sido o destinatário das 

comunicações específicas da BSM sobre a manutenção de saldo devedor em 

contas-correntes de clientes da Walpires. 

2 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. 
3 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. 
4 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. 
5 Artigo 4° O intermediário deve indicar: 1 - um diretor estatutário responsável pelo cumprimento 
das normas estabelecidas por esta Instrução; e li - um diretor estatutário responsável pela 
supervisão dos procedimentos e controles internos previstos no inciso li do caput do art. 3°. ( ... ) 
§ 4° Os diretores referidos nos incisos 1 e li devem agir com probidade, boa fé e ética profissional, 
empregando, no exercício de suas funções, todo cuidado e diligência esperados de um 
profissional em sua posição. 
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4. Em 13.3.2019, o Defendente foi notificado para apresentar sua defesa e 

documentos comprobatórios de suas alegações, bem como especificar 

eventuais provas a produzir. 

5. Rafael, no entanto, não apresentou defesa no prazo de 30 (trinta) dias 

previsto no artigo 7°6 do Regulamento Processual da BSM. 

C) Termo de Compromisso 

6. No dia 25.3.2019, no curso do prazo para apresentação de defesa, Rafael 

encaminhou à BSM proposta de Termo de Compromisso para encerramento do 

PAD nº 21/2018, na qual se comprometeu ao pagamento à BSM de 

R$ 20.000,00 (fl. 112-114). 

7. O Conselho de Supervisão da BSM ("Conselho de Supervisão"), em 

reunião realizada em 28.3.2019, apreciou a proposta de Rafael, decidindo, por 

unanimidade, condicionar a celebração de Termo de Compromisso ao 

pagamento à BSM de R$ 75.000,00, tendo em vista (1) os precedentes da BSM 

estabelecidos no PAD nº 49/2013 e PAD nº 24/2013 e (li) a recorrência da 

infração referente à manutenção de saldo devedor em conta-corrente de 

pessoas vinculadas, na medida em que Rafael foi comunicado para 

regularização dos saldos devedores em três oportunidades. 

6 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. 
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8. O Defendente foi intimado, em 6.6.2019, sobre o condicionamento da 

proposta de Termo de Compromisso (fl. 120). Porém, não se manifestou no 

prazo de 10 (dez) dias concedido (fls. 118-119) 

li. MÉRITO 

9. A matéria discutida neste PAD nº 21/2018 refere-se à manutenção de saldo 

devedor em conta-corrente por clientes vinculados à Walpires e, 

consequentemente, à concessão de financiamento pela Corretora a pessoas 

vinculadas. 

1 O. A seguir serão analisadas as acusações descritas no Termo de Acusação 

e a responsabilidade de Rafael como Diretor de Relações com Mercado e Diretor 

responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na ICVM nº 505/2011. 

A) Manutenção de saldo devedor em conta-corrente e concessão de 

financiamento pela Corretora a pessoas vinculadas 

11. Conforme dispõe o artigo 537 da Instrução CVM nº 461/2007 ("ICVM 

nº 461/2007"), as pessoas autorizadas a operar são responsáveis pelos 

negócios realizados em mercados organizados, tanto perante seus comitentes 

quanto perante suas contrapartes. 

12. Essa responsabilidade também envolve a liquidação dos negócios 

realizados, nos termos do §1°, inciso IV8, do mesmo dispositivo. Dessa forma, 

7 Art. 53. As pessoas autorizadas a operar são responsáveis pelos negócios realizados em 
mercados organizados, seja perante seus comitentes, seja perante suas contrapartes. 
8 Art. 53. ( ... ) §1º As pessoas autorizadas a operar são responsáveis, inclusive: ( ... ) IV - pela 
liquidação dos negócios realizados. 
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as corretoras são responsáveis perante terceiros pela liquidação das operações 

realizadas por seus clientes. 

13. Por esse motivo, se o cliente não honra suas obrigações até a data da 

liquidação da operação realizada, a corretora não possui alternativa que não seja 

saldar o débito, gerando, automaticamente, saldo negativo na conta-corrente 

gráfica em nome do cliente. 

14. O saldo negativo em conta-corrente em nome de cliente pode caracterizar 

a concessão de financiamento de cliente por parte da corretora, na medida em 

que a situação se assemelha à "abertura de crédito rotativo feita pelas 

instituições financeiras a seus clientes, em que há permissão de utilização de 

recursos da instituição financeira por clientes inadimplentes sem a necessidade 

de quitar saldos negativos pretéritos"9 . 

15. No entanto, a concessão de crédito é expressamente vedada, sob qualquer 

forma, às sociedades corretoras de valores mobiliários, nos termos do artigo 12, 

inciso 1, do Regulamento Anexo à Resolução CMN nº 1.655, do artigo 39 da 

ICVM nº 51/1986 e do item 61 do Roteiro Básico, vigente à época dos fatos, 

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

na regulamentação em vigor. 

16. A esse respeito, em 1°.7.2008, o Diretor da CVM, Marcos Barbosa Pinto, 

no julgamento do PAS CVM nº 01/2006, destacou o amplo alcance que possui o 

artigo 12, inciso 1 do regulamento anexo à Resolução CMN nº 1.655/89, tendo 

em vista a expressão "sob qualquer forma" que contem na norma: 

9 Parecer Jurídico elaborado pela Gerência Jurídica da BSM no PAD nº 54/2012. 
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Ressalte-se, inicialmente, que o art. 12, 1, do regulamento anexo 
à Resolução CMN nº 1.655/89 tem alcance bastante amplo. Sua 
redação deixa isso bem claro, seja pelo uso da expressão "sob 
qualquer forma", seja pela menção expressa não só a 
"empréstimo" como a "financiamento" e "adiantamento". 
Esse alcance amplo é ditado pelo próprio objetivo da norma em 
questão. O que se quer é proibir as corretoras de realizar 
quaisquer operações de crédito com seus clientes, exceto nas 
formas permitidas pela regulação, de modo a preservar sua 
solidez financeira, do que depende todo o mercado de ações. 

17. Contudo, a ocorrência de saldo negativo em conta-corrente gráfica de 

cliente, por si só, não caracteriza a concessão de financiamento de cliente por 

parte da corretora . Como exposto no Termo de Acusação, e de acordo com 

julgados da CVM10, são necessários dois requisitos conjugados para a 

diferenciação da concessão de financiamento de um mero inadimplemento de 

obrigação contratual11, quais sejam: 

(1) a verificação recorrente dos saldos negativos na conta-corrente 

gráfica em nome do cliente; e 

(li) que essa situação deficitária se mantenha por vários dias, sem 

que a inadimplência do cliente tenha sido formalmente 

declarada. 

18. Por outro lado, apesar de não ser razoável exigir que a corretora 

efetivamente evite todo e qualquer inadimplemento por parte de seus clientes, 

as corretoras possuem mecanismos para impedir que seus clientes mantenham 

saldo negativo de maneira recorrente em suas respectivas contas-correntes, na 

1° 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. 
11 Processo Administrativo Sancionador CVM nº SP2013/292, julgado em 19.7.2016. 
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medida em que podem suspender seus negócios, exigir depósito antecipado, 

liquidar compulsoriamente ativos para saldas débitos ou declarar inadimplência 

dos clientes. 

19. Inclusive, a diligência da corretora em não permitir que seus clientes 

permaneçam com saldo negativo em suas contas-correntes vai ao encontro de 

seu dever de zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, nos 

termos do artigo 32, inciso 112, da ICVM nº 505/2011. Além disso, o 

desenvolvimento e implementação de 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, está previsto no artigo 10513 do Regulamento da Câmara de Compensação 

e Liquidação da BM&FBOVESPA. 

20. No momento em que a corretora deixa de atuar de forma diligente e permite 

que a situação de inadimplência do cliente se alongue no tempo, de maneira a 

descaracterizar o mero inadimplemento, configura-se a concessão de 

financiamento a cliente, assim como constatado no presente caso. 

21. Conforme o Termo de Acusação, a Auditoria da BSM, durante os trabalhos 

realizados nas Auditorias Operacionais dos anos de 2017 e 2018, identificou a 

manutenção de saldo devedor em conta-corrente gráfica da empresa 

. ( ") e de  ( "). 

12 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. 
13 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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22. Conforme os documentos de fls. 63-66 e fls. 68-73, Agropastoril tem como 

sócios  (" ") e  

 ( "), este último menor de idade.  figura como administrador 

da  e representante legal de .  e  também 

faziam parte da estrutura societária da Walpires, de modo que  e 

 eram consideradas pessoas vinculadas à Walpires . 

23. No ano de 2017, a conta-corrente gráfica da  apresentou saldo 

devedor por 115 (cento e quinze) dias, no período de 3.4.2017 a 15.9.2017, cuja 

média de saldo negativo correspondeu a R$ 2.037.342,25. No ano de 2018, a 

conta-corrente gráfica da  apresentou saldo devedor por 102 (cento 

e dois) dias, no período de 2.10.2017 a 17.9.2018, cuja média de saldo negativo 

correspondeu a R$ 259.393,45. 

24. Também no ano de 2018, a Auditoria da BSM identificou a existência de 

saldo devedor por 60 (sessenta) dias na conta-corrente gráfica de , no 

período de 2.10.2017 a 17.9.2018, cuja média de saldo negativo correspondeu 

a R$ 216.325,93. 

25. Apesar da existência de saldo devedor, tanto  quanto  

continuaram executando novas operações nos mercados administrados pela 83, 

sendo que essas operações não tinham o objetivo de reduzir os saldos negativos 

em suas contas-correntes gráficas. 

26. Em 2017, a BSM encaminhou, aos cuidados de Rafael, o ofício 

nº 2499/2017-DAR-BSM (fls. 75-76), pelo qual determinou, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar do recebimento do ofício, a regularização imediata do 
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cadastro da  para constar a empresa como pessoa vinculada à 

Walpires e a liquidação do saldo devedor do cliente. 

27. Tendo em vista a recorrência da irregularidade no ano de 2018, a BSM 

encaminhou à Walpires, aos cuidados de Rafael, novo ofício, sob nº 4249/2018-

DAR-BSM (fls. 81-83), informando a recorrência da situação de saldo devedor 

em conta-corrente de pessoas vinculadas à Corretora e o descumprimento de 

determinação da BSM. 

28. Diante desse contexto, percebe-se que a Walpires permitiu a continuidade 

das operações mesmo com saldos negativos nas contas de  e 

, que perduraram por períodos superiores aos prazos de liquidação das 

operações realizadas, o que caracteriza a manutenção de saldo devedor em 

conta-corrente e concessão de financiamento pela Corretora para abertura de 

novas posições no mercado em nome das referidas pessoas vinculadas, em 

infração ao artigo 1° da ICVM nº 51 /1986, ao inciso 1 do artigo 12 do Regulamento 

Anexo à Resolução CMN nº 1.655/1989 e ao item 61 do Roteiro Básico. 

29. Como se verá a seguir, Rafael, na qualidade de Diretor de Relações com o 

Mercado e Diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na 

ICVM nº 505/2011, deveria ter atuado para que não houvesse tal inércia da 

Walpires e que o saldo negativo nas contas-correntes de pessoas vinculadas 

não fossem recorrentes e perdurassem por tanto tempo, conforme exposto nos 

itens 21 a 25 acima. 

8) Responsabilidade de Rafael 

30. As responsabilidades de diretores de instituições intermediárias vêm sendo 

tratada pela CVM em diversas instruções normativas, que consideram o diretor 
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como o centro de imputação das irregularidades cometidas pelas pessoas 

jurídicas. Nesse sentido, verifica-se a responsabilidade de diretores não somente 

na ICVM nº 505/2011, como também nas Instruções CVM nº 480/2009, 301/1999 

e 558/2015, por exemplo. O precedente da CVM abaixo, de relataria da Diretora 

Luciana Dias, no PAS CVM nº RJ2010/13301, julgado em 23.10.2012, trata dos 

deveres de diretores: 

A regulação espera que esses indivíduos estabeleçam práticas 
operacionais capazes de garantir o cumprimento dos comandos 
normativos dentro das instituições pelas quais são responsáveis 
perante a CVM. Para isso, eles são responsáveis por 
implementar regras, procedimentos e controles internos para 
assegurar o cumprimento da legislação. 

31. No mesmo julgamento, a responsabilidade de diretores é entendida sob a 

noção de "núcleos de imputabilidade", que cumpre o seguinte papel: 

A construção desses núcleos de imputabilidade é uma estratégia 
regulatória legítima que visa a criar incentivos para que esses 
executivos construam, dentro das estruturas internas dos 
prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários, 
redes de cumprimento e fiscalização das normas legais, 
regulamentares, proveniente da autorregulação ou mesmo as 
regras da própria instituição. 
Em linha com essa estratégia regulatória, a então Diretora Maria 
Helena Santana, no voto proferido no PAS CVM 
nº RJ2005/8510, esclarece que o diretor responsável: 'só 
poderia ser eximido de culpa no caso em que ficasse 
demonstrado que ele tomou cuidados e providências para 
garantir o cumprimento dessas obrigações, que, apesar de sua 
atuação, não teriam sido seguidas' . 

32. No mesmo sentido, a conduta de diretores que não cumprem seu dever de 

diligência é entendida pela CVM como um ato comissivo, conforme exposto pelo 

Diretor-Relator Eli Loria, no PAD CVM SP nº 2010/001, julgado em 22.3.2011: 
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Nesse caso, na condição de eleitos pela norma como vigilantes 
de um certo procedimento, determinados sujeitos, quando 
negligenciam tal dever, não infringem a norma por omissão, mas 
sim por comissão, porque adotaram o comportamento 
totalmente oposto ao da norma: omitiram-se quando eram 
obrigados a agir. 

33. No presente caso, Rafael era Diretor de Relações com o Mercado e Diretor 

responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na ICVM nº 505/2011 , 

nos termos artigo 4°, inciso 114 , da ICVM nº 505/2011, e foi o destinatário 

específico das comunicações da BSM sobre a manutenção de saldo devedor em 

contas-corrente de clientes da Walpires. 

34. No entanto, Rafael, enquanto Diretor de Relações com o Mercado, não 

zelou pelo cumprimento das obrigações, deveres e atribuições da Walpires 

perante a 83, nos termos do item 11515 do Roteiro Básico e do artigo 14, inciso 

11 16, do Regulamento de Acesso. 

14 Artigo 4°. O intermediário deve indicar: 1 - um diretor estatutário responsável pelo cumprimento 
das normas estabelecidas por esta Instrução. 
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 ( .. . ). 
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35. Como Diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na 

ICVM nº 505/2011, Rafael também 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 clientes da Corretora. 

36. Segundo o Termo de Acusação, Rafael, em resposta ao ofício 

nº 2499/2017-DAR-8SM, informou à 8SM a quitação do saldo devedor da 

 que teria ocorrido em 28.9.2017. Durante a Auditoria Operacional 

2018, a 8SM novamente constatou a existência de saldo devedor em nome da 

, referente ao período de 2.10.2017 a 17.9.2018. A Auditoria da 8SM 

também identificou, no mesmo período, a existência e manutenção de saldo 

devedor na conta-corrente de . 

37. Nesse contexto, mesmo após ter sido cientificado quanto à existência de 

saldo devedor em conta-corrente gráfica da  durante o ano de 2017, 

Rafael permitiu a recorrência da infração 4 (quatro) dias após ter informado à 

8SM sobre a quitação do saldo devedor. 

38. A conduta de Rafael contraria os próprios procedimentos estabelecidos 

pela Walpires em situações de saldo devedor em contas-correntes de clientes. 

Conforme os Descritivos de Auditoria "Back Office (Liquidação)" referentes aos 

anos de 2017 e 2018, contido às fls . 87-93 e às fls . 95-109, 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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39. Como exposto no item acima, a Corretora possuía mecanismos para evitar 

a recorrência de saldos negativos nas contas-correntes de clientes. Contudo, 

não houve a identificação e atuação de Rafael, na qualidade de Diretor de 

Relações com o Mercado e Diretor responsável pelo cumprimento das normas 

estabelecidas na ICVM nº 505/2011, para coibir tais fatos, sendo que era sua 

responsabilidade, conforme Roteiro Básico e ICVM nº 505/2011 , impedir esse 

tipo de irregularidade recorrente. 

40. Por fim, ressaltamos que não se exigia que Rafael tivesse conhecimento 

detalhado de todas as operações realizadas no âmbito da Corretora. A função 

de Rafael consistia em 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 B3, 

previstas no artigo 1° da ICVM nº 51/1986, no inciso 1 do artigo 12 do 

Regulamento Anexo à Resolução CMN nº 1.655/1989 e no item 61 do Roteiro 

Básico. 

41. A recorrência das irregularidades demonstra que Rafael não tomou as 

providências adequadas e eficazes para a adoção das medidas corretivas 

necessárias, deixando de atuar com zelo pela integridade e regular 

funcionamento do mercado, conforme determina o artigo 32, inciso 1, da ICVM 

nº 505/2011. 

42. Portanto, em razão da concessão recorrente de financiamento para 

pessoas vinculadas à Walpires, em infração ao artigo 1° da ICVM nº 51/1986, ao 

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

ao item 61 do Roteiro Básico, Rafael, na condição de Diretor de Relações com 
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o Mercado e responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na ICVM 

nº 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 no Termo de Acusação, não atuando com 

zelo pela integridade e regular funcionamento do mercado, nos termos do artigo 

32, inciso 1, da ICVM nº 505/2011. 

Ili. PRECEDENTES 

43. Os processos administrativos da BSM e CVM a seguir tratam de 

manutenção de saldo devedor em conta-corrente gráfica de clientes de 

intermediários e a consequente concessão de financiamento por corretoras. 

A) BSM: PAD nº 24/2013 

44. O PAD nº 24/2013 foi instaurado em face de Alpes CCTVM S.A. ("Alpes") 

e Reginaldo Alves dos Santos ("Reginaldo"), Diretor de Relações com o Mercado 

e titular de 99,99% do capital social da Alpes à época dos fatos. 

45. A Auditoria da BSM identificou, durante Auditoria Operacional realizada na 

Alpes, a concessão de financiamento pela Alpes a Reginaldo, tendo em vista a 

manutenção de saldo devedor na conta-corrente gráfica de Reginaldo por 42 

dias úteis de um total de 80 dias úteis. 

46. Conforme o termo de acusação, entre 3.12.2012 e 28.03.2013, o saldo 

médio negativo da conta-corrente mantida por Reginaldo foi de R$ 1.099.793,04, 

com pico máximo de R$ 4.602.094,33 em 15.1.2013. Reginaldo executou 

operações por 1 O pregões e a situação foi somente sanada em 28.6.2013, com 

depósito em dinheiro, depois de comunicação enviada pela BSM. 
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47. Em julgamento pela Turma do Conselho de Supervisão, os Conselheiros 

deliberaram, por unanimidade, pela aplicação da penalidade de multa de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela Alpes e R$ 75.000,00 (setenta e 

cinco mil reais) por Reginaldo. 

48. Com relação a Reginaldo, Diretor de Relações com o Mercado da Alpes 

à época, a Conselheira-Relatora Aline de Menezes Santos ("Conselheira

Relatora") apontou: 

[ ... ]ele não só conhecia as operações em questão, como nelas 
estava diretamente envolvido, tendo se beneficiado do 
descumprimento normativo, ao mesmo tempo em que estava ao 
seu único e exclusivo alcance as providências para fazer cessar 
a prática irregular. [ ... ] Não se tratava de operações de clientes 
da Corretora , em relação às quais se poderia cogitar eventual 
falha de controles internos, mas de operações feitas pelo próprio 
Sr. Reginaldo, que, dessa forma, praticou diretamente a conduta 
irregular. 

49. Na fase de dosimetria, a Conselheira-Relatora considerou como 

agravantes, para a Alpes, o período em que o saldo negativo perdurou, os 

montantes envolvidos e a ausência de interrupção da realização de novas 

operações por parte de Reginaldo. Para Reginaldo, a Conselheira-Relatora 

considerou como agravantes o fato de Reginaldo ser, além de controlador quase 

totalitário da Alpes e diretor responsável, o agente e principal beneficiário da 

manutenção do saldo negativo. 

50. A Conselheira-Relatora afirmou, em seu voto, que não utilizou: 
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34/2012 são anteriores a este processo, e a decisão ali proferida, 
que tratou de infração de mesma natureza, ainda não transitou 
em julgado. 

51. O PAD nº 24/2013 transitou em julgado em 27.4.2015 e foi encerrado em 

12.8.2015, tendo em vista o cumprimento integral das penalidades aplicadas 

pelo Conselho de Supervisão. 

B) CVM: PAS nº 01/2006 

52. O PAS nº 01/2006 foi instaurado em face de Planner Corretora de Valores 

S.A. ("Planner"), Cláudio Henrique Sangar ("Cláudio"), Diretor de Relações com 

o Mercado de Ações da Planner à época dos fatos, e outros. 

53. Planner e Cláudio foram acusados pela concessão de financiamento aos 

clientes RS Administração e Construção Ltda. ("RS") e Waldir Vicente do Prado 

("Waldir"), em infração ao artigo 12, inciso 1, do Regulamento Anexo à Resolução 

CMN nº 1.655/1989. 

54. Com relação à manutenção de saldo devedor em conta-corrente e 

consequente financiamento da corretora a cliente, o Diretor da CVM Marcos 

Barbosa Pinto ("Diretor CVM") entendeu que a ICVM nº 51/1986: 

Permite que as corretoras financiem compras de ações de seus 
clientes, desde que observem certos requisitos, como a 
celebração de contrato escrito e com garantia equivalente a 
140% do valor do financiamento. Mas a Planner não celebrou 
esse contrato nem constituiu as garantias exigidas, o que me 
leva à certeza de que é justa sua condenação. 

55. Conforme voto proferido pelo Diretor da CVM, foi identificado "inequívoco 

financiamento", tendo em vista que, em um período de "88 dias úteis, a conta da 
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RS ficou com saldo negativo por 40 dias úteis. Além disso, pelo menos uma vez 

a RS realizou novas operações, aumentando seu saldo devedor, sem saldar o 

seu débito anterior'. 

56. Por consequência, Cláudio, como Diretor Responsável pelo Mercado de 

Ações da Planner, "tinha a obrigação de supervisionar as atividades 

relacionadas a essa área", implementando rotinas de controle que permitissem 

detectar irregularidades recorrentes. 

57. Dessa forma, Planner e Cláudio foram condenados por infração ao artigo 

12, inciso 1, do Regulamento Anexo à Resolução CMN nº 1.655/1989, sendo 

aplicada a penalidade de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada 

acusado. 

IV. RELAÇÃO DOS PRECEDENTES COM O PAD Nº 21/2018 

A) Relação com o PAD nº 24/2013: 

58. Rafael, ao contrário de Reginaldo, não era controlador da Walpires e não 

foi o principal beneficiário da manutenção de saldos negativos em contas

correntes de clientes da Walpires. Dessa forma, o Defendente, neste PAD 

nº 21 /2018, não é o agente da confusão patrimonial entre acionista e sociedade, 

como ocorrido no PAD nº 24/2013. Houve, contudo, confusão patrimonial entre 

Sérgio e Walpires, já que Sérgio era acionista da Corretora. 

59. Além disso, Alpes e Reginaldo já estavam sendo acusados em outro PAD 

(PAD nº 34/2012) pela existência e manutenção de saldo devedor e, 

consequentemente, concessão de financiamento da Alpes a Reginaldo, tendo 

em vista a apuração pela Auditoria da BSM em período anterior. Essa 
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circunstância, porém, não foi levada em consideração na fase de dosimetria de 

pena no PAD nº 24/2013, tendo em vista que a decisão proferida pelo Conselho 

de Supervisão no PAD nº 34/2012 ainda não havia transitado em julgado. 

60. Rafael, apesar de não possuir processos administrativos pretéritos a 

respeito de manutenção de saldo devedor em conta-corrente de cliente e 

concessão de financiamento por corretora, estava ciente, por intermédio de 

comunicação da BSM, que a recorrência na irregularidade poderia sujeitar 

eventual medida sancionadora cabível. 

61. Agropastoril e Sérgio, assim como Reginaldo, continuaram executando 

novas operações em bolsa, sendo que essas operações não tinham o objetivo 

de reduzir os saldos negativos em suas contas-correntes gráficas. Portanto, 

tanto Reginaldo, Diretor de Relações com o Mercado da Alpes, quanto Rafael, 

Diretor de Relações com o Mercado da Walpires, não adotaram medidas para 

impedir a ocorrência e evitar a recorrência de saldo devedor. 

B) Relação com o PAS nº 01/2006: 

62. Rafael e Cláudio permitiram a manutenção de saldos negativos em contas

correntes de dois clientes das corretoras. Contudo, ao contrário de  

e , RS e Waldir não eram pessoas vinculadas à Planner. 

63. Não há informação pública no site da CVM que indique que Cláudio havia 

sido comunicado previamente a respeito da irregularidade de manutenção de 

saldo devedor em conta-corrente de clientes da Planner. Rafael, como exposto 

no Termo de Acusação e ao longo deste Parecer Jurídico, foi informado 

previamente pela BSM que a recorrência na infração sujeitaria à aplicação de 

medida sancionadora cabível. 
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64. Também não há informação sobre eventual reincidência de Cláudio no 

âmbito da CVM. 

65. Assim como  e , os saldos devedores identificados nas 

contas-correntes dos dois clientes da Planner também eram em montantes 

elevados. Conforme voto do Diretor CVM: "[. .. ]por 10 vezes eles ultrapassaram 

R$ 1 milhão; pelo menos 1 vez, ultrapassou a cifra de R$ 2 milhões". 

66. RS, assim como  e , executou novas operações em 

bolsa, sem que essas operações tivessem o objetivo de reduzir o saldo negativo 

em sua conta-corrente gráfica. Portanto, tanto Cláudio, Diretor de Relações com 

o Mercado de Ações da Planner, quanto Rafael, Diretor de Relações com o 

Mercado da Walpires, não adotaram medidas e controles para impedir a 

ocorrência de saldo devedor. 

V. DOSIMETRIA 

67. Para a dosimetria de pena a ser eventualmente aplicada ao Defendente, 

sugerimos que sejam consideradas as circunstâncias abaixo: 

i) Recorrência: a infração relacionada à manutenção de saldo devedor em 

conta-corrente de cliente e concessão de financiamento pela Corretora não foi 

sanada por Rafael. Mesmo após ter sido cientificado quanto à existência e 

manutenção de saldo devedor na conta-corrente da  durante o ano 

de 2017, Rafael permitiu a recorrência da infração 4 (quatro) dias após ter 

informado à BSM sobre a quitação do saldo devedor. Além disso, durante o ano 

de 2018, Rafael também permitiu a manutenção de saldo devedor na conta-
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corrente gráfica de . Tal situação, se assemelha com o disposto no PAD 

nº 24/2013; 

ii) Reincidência não específica: Rafael não possui condenações pretéritas a 

respeito de manutenção de saldo devedor em conta-corrente de cliente e 

concessão de financiamento por corretora, mas foi condenado pelo Conselho de 

Supervisão em 2 processos administrativos pela 8SM, conforme exposto abaixo: 

ii.a) PAD nº 17/2016: processo administrativo instaurado em face de 

Walpires e Rafael, tendo em vista o desenquadramento da Walpires 

aos requisitos patrimoniais e financeiros exigidos pela 83. Por 

unanimidade dos votos, o Pleno do Conselho de Supervisão aplicou 

a penalidade de advertência a Rafael e a penalidade de multa no valor 

de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais) à Corretora; 

ii.b) PAD nº 06/2018: processo administrativo instaurado em face de 

Walpires e Rafael, também em razão do desenquadramento da 

Walpires aos requisitos patrimoniais e financeiros exigidos pela 83. O 

Diretor de Autorregulação da 8SM decidiu (1) pelo arquivamento do 

PAD nº 06/2018 em face da Corretora, sem impor qualquer 

penalidade, tendo em vista seu desligamento da 83 e (li) pela 

aplicação da penalidade de multa a Rafael no valor de R$ 50.000,00. 

68. Considerando que os fatos contidos no PAD nº 21/2018 se aproximam 

daqueles identificados no PAD nº 23/2012 e no PAS CVM nº 01/2006, as 

penalidades aplicadas nesses dois últimos casos poderão servir de parâmetro 

no momento do julgamento deste PAD nº 21/2018. É recomendável, porém, que 

se leve em consideração as circunstâncias que diferenciam os três casos, 

expostas na seção anterior. 

BSM Supervisão de Mercados 

+55 11 2565.6871 / 6074 / 6144 

Rua XV de Novembro, 275 

São Paulo/ SP • 01013-001 

IA/ .~msmiyl5ilo.i;om.br 

SJUR/DJF 

l 



bsfri\ ~ SUPERVISÃO DE MERCADOS 

VI. CONCLUSÃO 

Parecer Jurídico - Processo Administrativo nº 21/2018 
Defendente: Rafael Barbosa Moreira - Fls. 21 de 22 

69. Portanto, conforme disposto no artigo 36, §2º da ICVM nº 461/200717 e no 

artigo 30 do Estatuto Social da BSM 18, e considerando os precedentes da BSM 

descritos acima, sugerimos ao Conselho de Supervisão a aplicação de 

penalidade a Rafael , tendo em vista a não atuação com cuidado e a diligência 

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

concessão recorrente de financiamento à pessoas vinculadas à Walpires, em 

infração ao artigo 1° da ICVM nº 51 /1986, ao inciso 1 do artigo 12 do Regulamento 

Anexo à Resolução CMN nº 1.655/1989 e ao item 61 do Roteiro Básico. 

70. Submetemos nosso parecer à consideração superior. 

17 Artigo 36. O Departamento de Auto-Regulação, o Diretor do Departamento de Auto-Regulação 
e o Conselho de Auto-Regulação são os órgãos da entidade administradora encarregados da 
fiscalização e supervisão das operações cursadas nos mercados organizados de valores 
mobiliários que estejam sob sua responsabilidade, das pessoas autorizadas a neles operar, bem 
como das atividades de organização e acompanhamento de mercado desenvolvidas pela própria 
entidade administradora. ( ... ) §2° Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, ao Diretor do 
Departamento de Auto-Regulação e ao Conselho de Auto-Regulação, conforme previsto nesta 
Instrução, no estatuto social e em seus regulamentos, monitorar, de ofício ou por comunicação 
do Diretor Geral ou de terceiros, o cumprimento das regras de funcionamento do mercado e da 
entidade administradora, bem como impor as penalidades decorrentes da violação das normas 
que lhes incumba fiscalizar. 
18 Artigo 30. As penalidades que podem ser aplicadas pela 8SM são: 1 - advertência; li - multa; 
Ili - suspensão, observado o máximo de noventa dias; IV - suspensão temporária por prazo 
determinado, podendo ser prorrogável por igual período, de um ou mais direitos de acesso do 
Participante em relação ao segmento CETIP UTVM da 83 ou aos sistemas administrados pela 
83 no segmento CETIP UTVM da 83; V - descredenciamento do Participante em relação a um 
ou mais direitos de acesso do segmento CETIP UTVM da 83; VI - inabilitação temporária , pelo 
prazo máximo de dez anos, para o exercício de cargos de administradores, empregados, 
operadores, prepostos e representantes da própria 8SM, do Associado Mantenedor e dos 
Participantes e VII - outras penalidades previstas nas normas regulamentares e operacionais da 
83. 
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São Paulo, 19 de agosto de 2019. 
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