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BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 

TURMA 

CONSELHEIRA-RELATORA: A LINE DE MENEZES S ANTOS 

MEMBROS : CARLOS CEZAR MENEZES E HENRIQUE DE REZENDE VERGARA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Nº 21 /2018 

DEFENDENTE: RAFAEL BARBOSA M OREIRA 

RELATÓRIO 

1. INTRODUÇÃO 

1. Cuida-se do Processo Administrativo nº 21/2018 ("PAD 21/2018"), tendo 

por acusado Rafael Barbosa Moreira ("Rafael" ou "Defendente"), Diretor de Relações 

com o Mercado, responsável pelo cumprimento das obrigações, deveres e atribuições 

da Walpires CCTVM S.A. ("Walpires" ou "Corretora") e responsável pelo cumprimento 

das normas estabelecidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") 

nº 505/2011 ("ICVM 505/2011 "), à época dos fatos apurados no Termo de Acusação 

defls.1 -14. 

2. O PAD 21/2018, instaurado em 28.2.2019, foi a mim distribuído em 

11 .10.2019, e tem por objeto apu rar a conduta do Defendente ao permitir a 

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

nos períodos de 3.4.2017 a 15.9.201 7 e 2.10.2017 a 17.9.2018. 

3. Segundo o Termo de Acusação, a concessão recorrente de financiamento 

à pessoas vinculadas configura infração ao artigo 1° da Instrução CVM nº51/1986 

("ICVM 51/1986"), ao inciso 1 do artigo 12 do Regulamento Anexo à Resolução CMN 
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nº 1.655/1989 ("Regulamento Anexo à Resolução CMN 1.655/1989") e ao item 61 do 

Roteiro Básico requerido pelo Manual de Acesso da B3 ("Roteiro Básico"). 

4. Nesse sentido, Rafael foi acusado por não ter atuado com o cuidado e a 

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

financiamento à pessoas vinculadas e por ter deixado de zelar pela integridade e 

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

505/2011. 

2. RELATÓRIO 

2.1. Liquidação Extrajudicial da Walpires 

5. Em 5.10.2018, o Banco Central do Brasil 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 o 

Ato do Presidente nº 1.3401. 

6. Por esse motivo, a Superintendência Jurídica da BSM ("SJUR") elaborou o 

Memorando Interno de Arquivamento nº 84/2018 e concluiu que eventual medida de 

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

pena. 

7. Dessa forma , as irregularidades descritas no Termo de Acusação foram 

imputadas somente a Rafael, conforme exposto a seguir. 

2.2. Termo de Acusação 

8. O PAD 21/2018 foi instaurado em face de Rafael baseado no Relatório de 

Auditoria Operacional nº 229/2017 ("Relatório de Auditoria 2017"), anexo ao Termo de 

Acusação, às fls. 24-61 , e nos trabalhos realizados durante a Auditoria Operacional 

de 2018, que, em razão da decretação da liquidação extrajudicial da Walpires pelo 

Banco Central , realizada em 5.10.2018, não puderam ser concluídos. 

1 A falência da Walpires foi decretada em 15.8.2019, conforme sentença proferida no processo judicial 
nº 1074292-66.2019.8.26.0100. 
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9. De acordo com o Termo de Acusação, a Auditoria da BSM identificou: 

a) No período de 3.4.2017 a 15.9.2017, a manutenção de saldo devedor 

em nome do cliente . (" "), cuja média de saldo 

negativo correspondeu a R$ 2.037.342,25; 

b) No período de 2.10.2017 a 17.9.2018, novamente a manutenção de 

saldo devedor em nome do cliente , cuja média de saldo negativo 

correspondeu a R$ 259.393,45; 

c) Também no período de 2.10.2017 a 17.9.2018, a manutenção de saldo 

devedor em nome do cliente  (" "), cuja média de saldo 

negativo correspondeu a R$ 216.325,93. 

10. De acordo com o Termo de Acusação,  e  eram pessoas 

vinculadas à Walpires. 

11.  tinha como sócios  (" ") e 

 (" "), este último menor de idade à época dos 

fatos e representado por .  também fazia parte da estrutura 

societária da Walpires (fl. 70). 

12. Sérgio, além de possuir vínculo com a , também fazia parte da 

estrutura societária da Walpires (fl. 70). 

13. Além disso,  e Walpires estavam localizadas no mesmo 

endereço:  

. 

14. Segundo o Termo de Acusação, Rafael possuía a função de prevenir a 

ocorrência e coibir a recorrência de infrações relacionadas à concessão de 

financiamento de clientes da Corretora, mas não demonstrou ter atuado com zelo pela 

integridade e regular funcionamento do mercado. O Termo de Acusação evidencia 

que Rafael tinha conhecimento (1) da irregularidade relativa à manutenção de saldo 

devedor em conta-corrente de pessoas vinculadas à Walpires; (li) do descumprimento 

de determinação da BSM e da consequente concessão de financiamento pela 

Corretora, na medida em que foi o destinatário das comunicações específicas da BSM 
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sobre as ocorrências acima descritas, as quais foram enviadas em 27.9.2017 e 

20.9.2018. 

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

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

Termo de Acusação também indica que os Descritivos de Auditoria "Back Office 

(Liquidação)" da Walpires, referentes aos anos de 2017 e 2018 (fls. 87-93 e fls. 95-

109), que foram assinados por Rafael, estabeleciam, no item "6. Saldo Devedor'' (no 

Descritivo de 2017) e no item "3.7 Monitoração e Gestão do Saldo Devedor de Cliente 

(Anexo V)" (no Descritivo de 2018), os procedimentos que deveriam ter sido adotados 

pela Corretora com relação à  e a . 

16. Diante dos fatos descritos no Termo de Acusação e da não adoção das 

providências indicadas nos Descritivos de Auditoria da Walpires, o Diretor de 

Autorregulação da BSM determinou a instauração do presente PAD 21/2018 em face 

de Rafael, tendo em vista que o Defendente "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" 

(fl. 13). 

2.3. Defesa 

17. Rafael foi regularmente comunicado da instauração do PAD 21/2018 em 

13.3.2019 (fls. 110-111 ), mas não apresentou defesa no prazo de 30 (trinta) dias 

previsto no artigo 7° do Regulamento Processual da BSM. 

2.4. Termo de Compromisso 

18. No dia 25.3.2019, durante o curso do prazo para a apresentação de defesa, 

Rafael encaminhou à BSM, por intermédio de seu advogado, proposta de Termo de 

Compromisso para encerramento do PAD 21 /2018, pela qual se comprometeu ao 

pagamento de R$ 20.000 ,00 (vinte mil reais) à BSM (fls . 112-114) 
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19. O Conselho de Supervisão da BSM, em reunião realizada em 28.3.2019, 

deliberou, por unanimidade, por condicionar a celebração de Termo de Compromisso 

ao pagamento à BSM de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), tendo em vista (1) os 

precedentes da BSM, especialmente o PAD 49/2013 e o PAD 24/2013 e (li) a 

recorrência da infração referente à manutenção do saldo devedor em conta-corrente 

de pessoas vinculadas à Walpires (fls. 116-117). 

20. O Defendente foi comunicado sobre o condicionamento da proposta de 

Termo de Compromisso em 6.6.2019 (fl. 120), mas não apresentou manifestação. 

2.5. Parecer Jurídico da SJUR 

21 . De acordo com o Parecer Jurídico, o Defendente foi cientificado, em 

27.9.2017, quanto à existência do saldo devedor em conta-corrente gráfica da 

 durante o ano de 2017 e, em 9.10.2017, informou à BSM que a quitação 

do saldo devedor teria ocorrido em 28.9.2017. Contudo, 4 (quatro) dias após a 

comunicação à BSM, Rafael permitiu a recorrência da infração relacionada à 

manutenção de saldo devedor em conta-corrente de pessoas vinculadas à Walpires. 

22. Em razão da recorrência da infração relacionada à manutenção de saldo 

devedor em nome de clientes da Corretora, Rafael foi comunicado, em 20 .9.2018, 

antes da conclusão do Relatório de Auditoria de 2018, sobre a ocorrência e o 

descumprimento de determinação da BSM. O ofício foi recebido em 24.9.2018, 11 

dias antes da decretação da liquidação extrajudicial da Walpires. 

23. Segundo o Parecer Jurídico, a conduta de Rafael, ao permitir a recorrência 

de manutenção de saldo devedor em conta-corrente de clientes, seria contrária , 

inclusive, aos procedimentos estabelecidos pela própria Walpires . Segundo "os 

Descritivos de Auditoria "Back Office (Liquidação)" referentes aos anos de 2017 e 

2018, contidos 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" (fls. 132). 

24. A SJUR também acrescenta que Rafael, enquanto Diretor de Relações com 

o Mercado e Diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na 

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

b rt su ervl!õao.co .br 



bsrri' ~ SUPERVISÃO DE MERCADOS 

ICVM 505/2011 da Walpires, possuía mecanismos para evitar a recorrência de saldos 

negativos em contas-correntes de clientes da Corretora . Rafael, por exemplo, poderia 

ter comunicado a ocorrência ao Serasa e à 83, para a inclusão do nome do cliente no 

rol de comitentes inadimplentes, ou , ainda, ter ingressado com uma ação judicial em 

face dos clientes com saldos devedores. 

25. Conforme o Parecer Jurídico, "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 " (fl . 133). 

26. Por fim , a SJUR analisou precedentes semelhantes ao PAD 21/2018, 

apresentando informações sobre dois processos administrativos (um da BSM e outro 

da CVM) que também trataram de saldo devedor em conta-corrente gráfica de clientes 

de intermediários e consequente concessão de financiamento por corretoras (PAD 

23/2012 e PAS CVM nº 01/2006), bem como a relação desses casos com o PAD 

21/2018. 

27. Para a dosimetria de penalidade a ser eventualmente imposta, a SJUR 

sugeriu que fossem consideradas as seguintes circunstâncias agravantes: 

a) Recorrência da conduta do Defendente, pois "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-corrente gráfica de " (fls. 139-140) e 

b) Reincidência não específica do Defendente, pois apesar de não possuir 

"condenações pretéritas a respeito de manutenção de saldo devedor em conta

corrente de cliente e concessão de financiamento por corretora, Rafael foi condenado 

pelo Conselho de Supervisão em 2 processos administrativos pela BSM" (PAD 

17/2016 e PAD 06/2018) (fls . 140). 
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2.6. Manifestação do Defendente ao Parecer Jurídico 

~ \~~ 
I 

.. ____ _/ 

28. Rafael foi regularmente comunicado sobre o Parecer Jurídico em 21.8.2019 

(fls . 143-146), mas não apresentou manifestação no prazo de 15 (quinze) dias previsto 

no Relagumento Processual da BSM. 

É o relatório . 

São Paulo, 16 de janeiro de 2020. 

enezes Santo 
Cansei ira-Relatora 
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