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BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 

TURMA 

CONSELHEIRA-RELATORA: ALINE DE MENEZES SANTOS 

MEMBROS: CARLOS CEZAR MENEZES E HENRIQUE DE REZENDE VERGARA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Nº 21/2018 

DEFENDENTE: RAFAEL BARBOSA MOREIRA 

VOTO DA CONSELHEIRA-RELATORA 

1. Como se viu do relatório, a acusação busca responsabilizar Rafael 

Barbosa Moreira ("Rafael" ou "Acusado"), Diretor de Relações com o Mercado da 

Walpires S.A. CCTVM ("Walpires" ou "Corretora"), por não ter atuado com cuidado e 

a diligência inerentes às suas funções para coibir a recorrência de financiamento a 

pessoas vinculadas à Walpires nos períodos de 3.4.2017 a 15.9.2017 e 2.10.2017 a 

17.9.2018, bem como por ter deixado de zelar pela integridade e regular 

funcionamento do mercado, nos termos do artigo 32, inciso 1, da Instrução CVM 

nº 505/2011 ("ICVM 505"). 

2. Observo que a acusação e o parecer jurídico referem-se, em vários 

momentos, à manutenção de saldo negativo em conta corrente. Devo esclarecer, 

primeiramente, que a existência de saldo negativo por si só não constitui 

irregularidade, podendo configurar mera situação de inadimplência diante da qual a 

corretora deve, segundo as técnicas de boa gestão, tomar providências cabíveis. 

Nesse sentido, diante da persistência, extensão e magnitude dos saldos negativos, 

seria esperado de qualquer corretora que procedesse à cobrança do cliente, o que 

pode culminar com o encerramento de conta e declaração formal de inadimplência. 

3. A irregularidade apurada nos autos, que restou comprovada e 

incontroversa, não foi a manutenção de saldo devedor, mas sim a concessão de 
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financiamento 1. Esta, por seu turno, caracteriza-se pela manutenção sistemática de 

saldos negativos, por prazos mais extensos que o razoável, somada à permissão 

para que o cliente continue operando dentro da normalidade, comprando e 

vendendo valores mobiliários e aumentando seu saldo descoberto, apesar de 

existente e não sanado saldo devedor. Foi o que se passou nos autos, em que o 

Defendente manteve-se inerte, não reagiu de qualquer forma à situação de 

inadimplência, permitindo, inclusive, que a dívida aumentasse. Efetivamente a 

Corretora financiou o cliente. 

4. As corretoras são responsáveis perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 

("B3") pelo pagamento das obrigações financeiras assumidas por seus clientes. Ao 

permitir que eles operem continuamente sem cobrir seus saldos devedores, sem 

cobrá-los, e sem atuar para liquidar compulsoriamente eventuais garantias, o 

intermediário concede crédito, afastando-se da atividade de intermediação. Como 

não podem emitir instrumentos de captação bancária, os recursos emprestados 

pelas corretoras dessa forma (irregular) são, na verdade, aqueles depositados por 

seus demais clientes, cuja poupança acaba a serviço dos devedores. 

5. A metodologia da BSM para verificar a ocorrência de financiamento 

captura a diferença entre financiamento e inadimplência, pois apenas considera 

concessão de crédito quando o cliente, depois de 4 dias de saldo negativo2 , opera 

de maneira a aumentar sua exposição devedora. 

6. Dentro dessa metodologia, restou incontroverso nos autos que 

  . ( ") e    ( ") 

mantiveram saldos devedores médios expressivos, por períodos também longos, 

conforme abaixo: 

a) : saldo negativo médio de R$ 2.037 .342,25, apurado no 
período de quase cinco meses, de 3.4.2017 a 15.9.2017, e de 
R$ 259.393,45, apurado por cerca de um ano, de 2.10.2017 a 17.9.2018; 
e 

1 Fora dos parâmetros permitidos pela regulamentação em vigor, que exige contrato de conta 
margem, nos termos da Instrução 51 da CVM. 
2 Conforme o Relatório de Auditoria Operacional nº 229/17, considera-se "saldo negativo em conta 
corrente de cliente há mais de quatro dias consecutivos. A contagem a parlir do quarlo dia é a forma 
de representar: i) o tempo de regularização do saldo negativo pelo cliente e ii) o tempo de operação 
dos mecanismos de regularização executados pelo Parlicipante (por exemplo, venda compulsória de 
ativos do cliente)" (fl . 31 ). 

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

• • •. s JP r • o. r .br 



bstri' ~ SUPERVISÃO DE MERCADOS 

b) Sérgio: saldo negativo médio de R$ 216.325,93, apurado por quase 
um ano, de 2.10.2017 a 17.9.2018. 

7.  e  eram pessoas ligadas à Walpires por vínculos 

familiares e societários: 

i.  tinha como sócios  (" ") 
e  ( "), este último menor de idade 
à época dos fatos e representado por ; 

ii.  era também administrador da ; 

iii.  e  integravam, ambos, a estrutura societária da 
Corretora e também da  (cf. organograma de fls. 70); 

iv.  e Walpires tinham sede no mesmo endereço, na  

; e 

v. Fontes públicas dão conta de que Agropastoril é a empresa que 
administra a fazenda de , um dos controladores da 
Walpires (Cf. PAS CVM nº 07/2013, julgado em 08.10.2019, Relator 
Henrique Machado, p. 18). 

8. Ao operarem com saldos devedores, privilegiando-se de financiamento 

irregular concedido pela Corretora, essas pessoas ligadas à Walpires terminaram 

utilizando-se de recursos depositados pelos demais clientes. 

9. Cabe lembrar, nesse passo, que a Walpires, hoje falida, foi liquidada em 

2018 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"3 . Em outras palavras, a 

vantagem auferida pelos clientes vinculados deu-se às custas do prejuízo de clientes 

que confiaram seus recursos à Walpires e hoje são credores de sua massa falida. 

1 O. À época dos fatos, Rafael era Diretor de Relações com o Mercado, 

responsável por assegurar o cumprimento, pela Walpires, das obrigações, deveres e 

atribuições estabelecidas nas Regras de Acesso da 83, bem como pela ICVM 505. 

O Termo de Acusação imputa a Rafael responsabilidade por omissão, ou seja, por 

3 Ato do Presidente nº 1.340, de 5.10.2018. 
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não ter atuado com o cuidado e a diligência que dele se exigia no exercício de sua 

função, para coibir a recorrência dos financiamentos às pessoas vinculadas, e por 

ter deixado de zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado (cf. art. 

32, inciso 1, da ICVM 505). 

11. Mas não é apenas por ocupar essa função que ele deve ser apenado. Há 

muito prevalece o entendimento, não somente na doutrina como também na 

jurisprudência da BSM e da CVM, no sentido de que o processo administrativo 

sancionador, por seu caráter punitivo, é informado por princípios semelhantes aos do 

direito penal, dentre os quais se destaca o regime da responsabilidade subjetiva. 

12. Isso significa dizer, de um lado, que para a condenação por suposto 

descumprimento à legislação é imprescindível a comprovação de que o acusado 

conscientemente agiu em desacordo com os ditames legais ou regulamentares, seja 

de forma intencional (dolo) ou por negligência, imperícia ou imprudência (culpa), nos 

casos em que essa modalidade é admitida pelo tipo administrativo. De outro, que é 

preciso individualizar a conduta de cada acusado, pois a responsabilidade 

administrativa somente decorre de atos ilícitos próprios. 

13. No caso concreto, a culpabilidade do acusado restou evidenciada nos 

autos, tendo em vista que: 

(i) Rafael foi cientificado pela BSM da existência do saldo devedor em 20 
e 27.9.2017, e respondeu infamando que a quitação teria ocorrido em 
28.9.2017. Quatro dias depois, contudo, a situação voltou a ocorrer, 
sendo que  e  continuaram executando operações em 
mercados administrados pela 83 a despeito de seus saldos negativos; 

(ii) Rafael subscreveu os descritivos de auditoria da Walpires referentes 
ao "Back Offíce (Liquidação)", comprometendo-se a implementar as 
seguintes medidas para lidar com clientes com saldos devedores 
(a) ficariam bloqueados pelo sistema de risco e não poderiam executar 
novas operações; (b) seriam comunicados por e-mail de que a Walpires 
que poderia liquidar compulsoriamente ativos em seu nome; e (c) seriam 
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multados em 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor a cada 
reincidência (fls. 132)4; 

(iii) em 20.9.2018, Rafael foi comunicado pela BSM da continuidade dos 

saldos negativos e consequente descumprimento de determinação da 
BSM e dos compromissos assumidos para remediar a situação; e 

(iv) o acusado não se manifestou nos autos quanto aos fatos que lhe 
foram imputados, ou outras circunstâncias que pudessem eximi-lo de sua 
responsabilidade. 

14. Antes de prosseguir para as penalidades e dosimetria, gostaria de 

registrar minha discordância quanto à decisão da área técnica de não incluir a 

Walpires entre os acusados, em razão de seu estado de liquidação extrajudicial 

(hoje convolada em falência). Não é a primeira vez que me oponho a essa escolha, 

que, como das outras vezes, veio calcada na justificativa da SJUR de que a pena, 

nessa situação, não atingiria seu caráter educacional, nem seria eficaz. 

15. Estou entre aqueles que não enxerga qualquer repercussão no processo 

administrativo por conta da decretação de regimes especiais de liquidação ou 

intervenção extrajudicial, ou mesmo de sua falência. A pessoa jurídica constitui um 

centro de imputação autônomo, independente da figura de seus administradores e 

sócios, sendo considerado um agente passível de apenação pelo direito 

administrativo sancionador. São acusações e punições independentes, que podem 

incidir sobre administradores, sócios e pessoa jurídica, em conjunto ou 

separadamente, dependendo do caso. 

16. Não creio ser possível aceitar a tese da SJUR, de que eventual punição 

seria destituída de efeito educativo e eficácia, além de injusta ou desproporcional. A 

pessoa jurídica continua existindo a despeito da decretação do regime especial ou 

falência, e, assim, ao menos teoricamente, permanece responsável por seus atos. A 

regra, portanto, é que as entidades legais permaneçam expostas às contingências 

oriundas de eventos anteriores à decretação de regimes especiais, sempre sem 

prejuízo de eventual responsabilização de seus administradores ou sócios pelos 

atos ou omissões próprios. 

4 (item "6. Saldo Devedor", fls . 87-93, no Descritivo de 2017, e, quanto a 2018, item "3.7 Monitoração 
e Gestão do Saldo Devedor de Cliente (Anexo V)", fls. 95-109). 
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17. Vale lembrar que esse raciocínio é válido até para casos mais 

tormentosos, em que a pessoa jurídica aliena seu controle para um terceiro não 

relacionado, ou se extingue por incorporação em outra pessoa jurídica, todas 

situações passíveis de punição administrativa, segundo jurisprudência predominante 

da CVM e do CRSFN. 

18. Também é fato conhecido que os sócios e administradores de pessoas 

jurídicas submetidas a regime especial têm seus bens pessoais bloqueados pelo 

Banco Central. A prevalecer o entendimento da SJUR, seria forçoso reconhecer que 

também em relação a eles a pena seria ineficaz e e destituída de qualquer efeito 

educativo. Não é este o caso, obviamente: são imputações separadas, e a questão 

da eficácia ou não da pena deve ser avaliada como elemento de dosimetria, mas 

não para que a acusação deixe de ser formulada (cf., p.ex., PAD 09/2016, j. 

9.04.2018, Rei. Wladimir Castello Branco). 

19. Registro, ainda, que as penalidades em âmbito administrativo não 

possuem apenas caráter educacional, mas também punitivo e preventivo. Ainda que 

se pudesse alegar que a finalidade educacional não seria alcançada com a 

apenação de uma pessoa jurídica não mais participante dos mercados 

administrados pela B3 - com o que não concordo, pelas razões que expus - a 

finalidade preventiva, segundo entendo, não teria sido alcançada, muito menos a 

punitiva. 

20. Apenas a sanção do administrador ou do sócio não me parece suficiente 

para desestimular condutas censuráveis semelhantes à aqui discutida. Devo 

lembrar, nesse passo, que a conduta apurada nos autos tem repercussão na esfera 

penal, e que a vedação à concessão de financiamento decorre de regra emanada do 

Conselho Monetário Nacional (cf. inciso 1 do artigo 12 do Regulamento Anexo à 

Resolução CMN nº 1.655/1989), tendo natureza essencialmente prudencial, ou seja, 

voltada a assegurar a solidez e solvência do mercado como um todo. 

21. Nenhum regime especial é eterno, da mesma forma que também o 

bloqueio de bens imposto pelo Banco Central é transitório. A massa pode acabar 

sendo superavitária, mesmo porque poderá haver, futuramente, interesses 

comerciais legítimos de terceiros em adquirir empresas em situação de crise ou 

falimentar. Em ambos os casos, quem ao final se beneficiará da ausência de 
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acusação à pessoa juridica serão seus controladores, dada sua condição de 

credores residuais ao final de qualquer liquidação ("residual claimants"). 

22. A situação dos autos é um excelente exemplo da injustiça que esse 

resultado (de não acusar a pessoa jurídica) pode produzir. Os controladores da 

Walpires, ligados por laços societários e familares às pessoas vinculadas aqui 

irregularmente financiadas, beneficiaram-se não só do financiamento, mas do fato de 

que a massa falida, não tendo sido acusada, jamais será onerada por uma eventual 

punição financeira. 

23. Reitero, portanto, minha solicitação de que a área técnica desenvolva 

novos estudos sobre a situação acima descrita, à luz dos casos de liquidação 

extrajudicial existentes, com vistas a reavaliar, se entender pertinente, a estratégia 

de acusação em casos similares. 

24. Por todo exposto, com base no artigo 62, inciso li, do Regulamento 

Processual da BSM, proponho a aplicação ao Acusado da pena de multa no valor de 

R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 

25. Na fixação dessa quantia, levei em conta os precedentes dos casos 

tratados no PAD nº 24/2013 e no PAS CVM nº 01/2006, resumidos no parecer da 

SJUR e no Relatório, os quais apontavam para a imposição de multa no valor de 

R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

respectivamente, para o diretor responsável. 

26. No precedente do PAD nº 24/2013, julgado em 18.12.2014, o saldo 

devedor médio do único cliente financiado foi de R$ 1.099.793,04, teve duração 

aproximada de seis meses, e a situação foi corrigida, mediante depósito em dinheiro, 

depois de comunicação enviada pela BSM. No caso ora em questão foram dois os 

clientes irregularmente financiados, os saldos negativos médios somados eram 

superiores, persistiram por mais tempo (cf. item 6 deste voto) e nunca foram 

corrigidos, tanto que ainda existiam no momento da decretação da liquidação 

extrajudicial. Por outro lado, naquele caso o financiamento irregular beneficiou 

diretamente o controlador quase totalitário, à época, do participante ali acusado, que 

também atuava de forma praticamente isolada em sua administração. Era ele 

próprio, justamente, o cliente financiado. Rafael, por outro lado, não foi diretamente 

beneficiado pelos saldos negativos em contas de pessoas vinculadas à Walpires. 
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Como ocupante do cargo de Diretor de Relações com o Mercado, teve 

responsabilidade por omissão, mas era empregado sem o mesmo poder de decisão 

que seus sócios e controladores, ao contrário do ocorrido naquele outro caso. 

27. Já com relação ao PAS CVM nº 01/2006, julgado em primeira instância 

pela CVM em 1°.07.2008, verifica-se que os saldos devedores envolveram dois 

clientes e também eram de montantes elevados, comparáveis ou superiores, em 

alguns dias, aos detalhados nestes autos. No entanto, os clientes em questão não 

eram pessoas vinculadas ao participante, os saldos negativos perduraram por 

períodos totais inferiores aos verificados no presente caso, e o diretor responsável 

ali apenado também não se beneficiou diretamente do financiamento irregular. 

Acrescento, ainda, que as operações discutidas no PAS CVM nº 01/2006 ocorreram 

em 2004, tendo sido o caso julgado pelo Colegiado da CVM em 2008. 

28. Por fim, de específico ao presente processo, observo como atenuante que 

o Acusado não possui condenações pretéritas versando sobre a mesma infração 

aqui analisada, inexistindo, portanto, reincidência específica (há, contudo, como 

ressalta o Parecer Jurídico e consta do relatório, reincidência não específica). Como 

agravantes, considero o fato de Rafael ter sido instado pela BSM em duas 

oportunidades a regularizar o saldo devedor, tendo-o feito por período curtíssimo de 

tempo, após o qual a situação voltou a repetir-se, bem como o fato de o saldo 

devedor não ter sido jamais sanado, tendo persistido até a decretação da liquidação 

extrajudicial da Walpires. 

29. É como voto. 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020. 
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