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AO CONSELHO DE SUPERVISÃO DA BSM - BOVESPA SUPERVISÃO 

DE MERCADOS. 

Processo Administrativo n 01/09. 

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A, com 

sede na avenida Av. Faria Lima, 3400, 10º Andar, São Paulo -

SP, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, nos autos do 

processo administrativo em epígrafe, em curso perante esse 

Conselho, tendo em vista o disposto nos artigos 16 e 25 do 

Regulamento Processual -BSM, vem, tempestivamente apresentar 

DEFESA ADMINISTRATIVA 

em face das imputações contidas no "Termo de Acusação" de fls. 

01, pelos motivos de fato e pelas razões 

aduzidos. 
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I - DO HISTÓRICO DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Relatório n. 2 de análise de ocorrência, 

elaborado pela GAE -.Gerência de Análise e Estratégia para o 

período de 18 a 24/07/2008 concluiu pela incompatibilidade 

entre as operações realizadas pelo Cliente e sua capacidade 

financeira e atividade econômica, evidenciando uma fragilidade 

nos controles internos da Corretora no tocante à atribuição e 

ao monitoramento dos limites operacionais para seus clientes 

(alínea 2, do artigo 4º da Instrução Normativa CVM 301/99 e 

alínea 2 do arti~o 1º da Circular do BACEN 2852/98. 

Afirma que a fragilidade permitiu que o 

cliente realizasse operações que provocaram alterações no 

fluxo de ordens de compra e venda de ativos, influenciando na 

formação de preços das ações de emissão da   

, nos dias 21 e 22/07/2008, caracterizando-se, 

portanto, infração às disposições da Instrução Normativa CVM 

08/79 . 

A par do exposto pela GAE, o Diretor de 

Autorregulação determinou a instauração do presente processo 

administrativo, atribuindo à Corretora conduta que permitiu 

infração: 

a) Da Instrução CVM 08, incisos I e II, alíneas "a", "b" e o 

item 23.3.2, item "5", alínea"b" do Capítulo XXIII do 

Regulamento de Operações da Bovespa, na medida em que 

possibilitou que o Sr.  realizasse operações que 

alteraram o fluxo de ordens de compra e venda de 

influenciando na formação de preços das ações de 

da  nos pregões dos dias 21/07/2008 
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b) Ao artigo 4º, inciso II da Instrução CVM 301 e o artigo 

1º, inciso II da Circular 2852 do BACEN, na medida em que 

permitiu que o Sr.  realizasse operações 

incompatíveis com sua capacidade financeira e atividade 

econômica. Os elementos para o exame sobre a 

incompatibilidade patrimonial do Sr.  estavam 

ao alcance da Corretora, o que evidencia a fragilidade 

nos seus controles internos no tocante à atribuição e 

monitoramento 

clientes . 

dos limites operacionais 

II - DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE DEFESA 

para seus 

A Defendente foi intimada em 23 de janeiro 

de 2009, sexta-feira, a apresentar defesa dentro do prazo de 

trinta dias. Considerando-se o início da fluência do prazo a 

partir de 26 de janeiro, segunda-feira, o mesmo se expira em 

25 de fevereiro de 2009, motivo pelo qual resta tempestiva a 

presente defesa. 

III - DO MÉRITO 

a) DA FALHA VERIFICADA JUNTO AO SISTEMA DE CONTROLE DA 

DEFENDENTE 

A GAE acertadamente 

incompatibilidade entre as operações realizadas 

sua capacidade financeira e atividade econômica. 
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Assim, o Sr.  em 

14 de julho de 2008 .cadastrado junto à Itaú Corretora 

indicando renda mensal de R$ 2. 659, 00 e um patrimônio de R$ 

94.000,00, teria realizado operações que excederam 

significativamente valor compatível com seu patrimônio. 

Previamente a discussão de mérito, cumpre 

esclarecer que a ocorrência do fato decorreu de falha do 

procedimento manual existente para identificação de situações 

desta natureza, ou seja, a Itaú Corretora tinha, na data da 

ocorrência relatada, procedimentos para evitar ocorrências 

desta natureza, tanto que a Itaú Corretora possuía todos os 

dados cadastrais necessários para a correta atribuição do 

limite operacional. 

As operações ocorreram em razão de falha, 

prontamente sanada mediante a automatização de rotinas de 

verificação 

nos sistema 

pedidos de 

e atribuição de limite operacional, 

de controle da Defendente e que 

reservas realizadas em ofertas 

identificada 

permitiu que 

públicas em 

andamento não fossem consideradas, para fins de monitoramento 

de compatibilidade entre renda e patrimônio e atribuição do 

limite operacional para o mercado secundário. 

realizasse, 

A referida falha permitiu que o cliente 

no âmbito da oferta pública, a reserva de 

R$250.000,00 em ações ordinárias e R$300.000,00 em ações 

preferenciais da Companhia Vale Do Rio Doce. Ato contínuo, o 

cliente vendeu tais ações e comprou ações da LAEP Investments 

LTD., posteriormente vendidas para a aquisição de ações da 
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Após a liquidação de todas as 

(24/07/2008), inclusive a liquidação efetuada pela Itaú 

Corretora em face dos inadimplementos do cliente, o resultado 

líquido das operações redundou em um prejuízo de R$197.000,00, 

fato que ocasionou a inserção do cliente no rol de 

inadimplentes da BOVESPA (07/08/2008). 

Identificada a incompatibilidade e cumprida 

a política interna de prevenção à lavagem dinheiro, a Itaú 

Corretora reportou a situação à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), nos termos exigidos pela ICVM n. 0 301/99. 

b) DO APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA E DA CRIAÇÃO DE OUTROS 

CONTROLES 

Atualmente, com o aperfeiçoamento dos 

sistemas informatizados e dos controles, o Sr.  que 

participou de oferta pública de ações e que viria a promover o 

pagamento pelas mesmas somente dias após, não mais obteria 

êxito em ne~ociar ações na Bolsa desrespeitando o limite 

operacional a ele estabelecido. 

E bem assim porque os controles de 

compatibilidade de renda e patrimônio e o limite operacional 

do Itautrade, no mercado secundário, já referenciam de modo 

automatizado as compras realizadas em ofertas públicas em 

andamento. 

Num cenário hipotético no qual um cliente 

pretendesse repetir o quanto ocorrido, encontraria o óbice 

representado pelo abatimento do valor da oferta pública 
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fins de limite operacional, sendo certo que 

as ações pelo mesmo preço adquirido na oferta, o limite 

operacional permaneceria inalterado, impedindo-o de realizar 

trocas de posições. 

Sanada tal inconsistência, a .defendente 

aprimorou o procedimento de monitoramento das compatibilidades 

de renda e patrimônio de seus clientes, bem como dos limites 

operacionais dos seus clientes nos mercados primário e 

secundário, tomando em consideração as ofertas públicas de 

ações. 

Assim é que se aumentou o grau de exigência 

de liquidez das ações passíveis de negociação pelo sítio da 

Defendente. Por conta de tal conduta, somente as ações que 

originaram pelo menos cinco operações no pregão anterior 

permanecem disponíveis. Resultado prático para o caso 

vertente: as ações da LAEP e tampouco as ações da Trafo teriam 

sido negociadas pelo cliente. 

Outro controle igualmente eficaz a inibir 

situações indesejáveis como a ocorrida refere-se ao sistema de 

verificação da capacidade financeira declarada pelo cliente 

com pedido de reservas de ofertas públicas. Com base no 

aprimoramento dos controles, vislumbrou-se a possibilidade do 

cancelamento de pedidos de reserva cujos valores sejam 

incompatíveis com a capacidade financeira do cliente de 

maneira mais eficaz, contribuindo para o fortalecimentos dos 

procedimentos adotados. 

Com esse conjunto de medidas prontamente 

adotadas, a Itau Corretora elevou a alidade e 

seus sistemas para a inibi ão de condutas como a veri 
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no caso vertente, seja porque as operações em 

públicas, sao consideradas automaticamente na utilizaçao do 

limite operacional do cliente, seja porque as ações com baixa 

liquidez não mais podem ser negociadas pelo sítio da 

Defendente, seja porque em termos práticos o limite 

operacional passa a balizar as operações de ofertas públicas. 

Finalmente(porém não menos importante)resta 

assinalar: i) que a Itaú Corretora, por intermédio de seu 

Comitê interno já deliberou pelo encerramento de vínculos com 

e o cliente em questão e, i i) que a Itaú Corretora permanecerá 

trabalhando de maneira contínua para aperfeiçoar os sistemas 

de controles internos. 

C) DO QUANTO MAIS ADOTADO PELA DEFENDENTE NO CASO VERTENTE. 

Conforme já relatado, a despeito da 

insuficiência do sistema prontamente aperfeiçoado com um 

c on j unto de aç õ es~,_...;;.r.;;e;.:s;..;:t:;.;a::...-.....:~qut.=e;;...._..;a=---=D;.;:e:;.:f:.;e::;:n=.:;d;.;:e;;:n;:.;t:;.e=.:., _...;c:;.um=::::!!P;.:r:.:l.::;:. n=.:;d;.;:o;..........;::o 

disposto no artigo 7 2 da Instrução CVM 301/99,oficiou à CVM 

dando conta, dentre outros pontos, de que: 

a) As transações financeiras realizadas pelo Sr.  

revelaram-se incompatíveis com a capacidade financeira e 

atividade profissional exercida pelo cliente; 

b) Especificamente neste caso, a venda das ações adquiridas 

na oferta pública de ações, no primeiro dia de negociação 

gerou um limite adicional ao cliente, possibilitando a 

compra de outras ações no mesmo pregão e outras operações 

no pregão seguinte; 

c) A identificação da necessidade de aperfeiçoamento 

- 7 -

opera\nais, 

c\ 
controles internos envolvendo os limites 

i 



•..; 

d) Todas as operações foram realizadas pelo próprio 

por intermédio da porta 300 (Home Broker), exceção feita 

às operações do dia 23/07/08 e à operação de venda das 

ações da Vale no dia 24/07, realizadas pela Itaú 

Corretora em função da inadimplência do Cliente, nos 

termos do artigo 11, inciso X da Instrução Normativa CVM 

387 e de acordo com o item 4.5 da proposta de 

intermediação; 

e) Já naquela data o cliente mantinha uma pendência 

financeira de aproximadamente R$ 197 mil que ensejou a 

inclusão do investidor no rol de clientes inadimplentes 

da Bovespa. Já foi adotada. 

D) DA CONDUTA DA DEFENDENTE COMO UM TODO 

Ainda que não tenha sido prontamente 

inibida a conduta do Sr. , como de fato não o foi, a 

postura da Itaú Corretora revela evidente diligência e 

atendimento às normas aplicáveis ao caso. 

Fator alheio à vontade da Defendente, não 

pode ser suficiente para se imputar à Itaú Corretora acusações 

de descumprimento de normas regiamente cumpridas. 

Verificação de falha episódica não implica 

afirmar inexistência de controle, com o que forçoso concluir 

que a Defendente mantém sim controles e registros internos 

consolidados 

identificação 

que 

do 

permitem 

cliente, 

verificar, além da adequada 

a compatibilidade entre a 

correspondente movimentação de recursos, atividade econômica e 

capacidade financeira, a teor do quanto estabelecido pelo 

artigo 1º, inciso II da Circular 2852 do Conselho 

- 8 -



Nacional, bem como a teor do quanto estabelecido 

4º, inciso II da Instrução CVM 301, de 16 de abril de 1999. 

Itaú Corretora 

De 

não 

igual sorte, há que se concluir que a 

desrespeitou o quanto imposto pela 

de 08 de outubro de 1979 que estabelece Instrução Normativa 8, 

a vedação da criação de condições artificiais de demanda, 

valores mobiliários, a manipulação de 

de operações fraudulentas ou o uso de 

oferta 

preço, 

ou preço de 

a realização 

práticas não eqüitativas. 

IV) DO TERMO DE COMPROMISSO 

Em que pese todas as evidências da atuação 

diligente da Itaú Corretora a demonstrar sua inocência, mas à 

luz do quanto suscitado pelo I. Diretor de Autorregulação no 

esteio do previsto pelo artigo 7º, parágrafo segundo do 

Regulamento Processual, manifesta a Itaú Corretora, a intenção 

de celebrar Termo de Compromisso, com o que requer análise 

desta possibilidade, bem como a concessão do prazo de 30 dias 

para apresentação de proposta completa, nos 

previsto pelo parágrafo único do artigo 58, 

Processual. 

V) DO PEDIDO 

termos do quanto 

do Regulamento 

Diante do quanto exposto, requer-se: 

a) a apreciação da possibilidade de celebração de Termo de 

Compromisso, após apresentação da proposta 

Defendente no prazo legal, conforme intenção 
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b)sucessivamente, acaso rejeitada a possibilidade 

celebração de Termo de Compromisso proposto e negociado com 

esse Conselho, requer sejam conhecidos os argumentos de mérito 

ora formulados para afastar, por completo, a ilegalidade dos 

atos praticados pela Defendente quanto ao objeto deste 

processo, determinando sua absolvição. 

c) a juntada procuração, e atos 

constitutivos 

de 

da Defendente 

substabelecimento 

(documentação inclusa), 

solicitando que as eventuais intimações sejam dirigidas aos 

subscritores da presente, que possuem escritório na Praça 

         

   

Termos nos quais, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 25 de 

JOÃO LUÍS MACEDO DOS SANTOS 

ADVOGADO - OAB/SP 112.057 
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