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11. DOS FATOS 

11.1. Origem 

1. A BSM, em auditoria operacional realizada na Walpires S.A. CCTVM ("Walpires") 

no período de 9.11.2015 a 18.12.2015, identificou a execução de negócios sem a comprovação 

da existência de ordens prévias. 

2. Durante a auditoria operacional, a BSM solicita todas as ordens escritas e recebidas 

pessoalmente (boletas físicas I) pela corretora, na matriz e nos prepostos, no período 

selecionado para análise. Uma vez obtidas todas as ordens presenciais, a BSM seleciona uma 

amostra de negócios para averiguar se os negócios constantes da amostra foram executados 

pela a corretora após o recebimento das respectivas ordens pelos investidores. Dessa amostra 

são excluídas as ordens já apresentadas com as boletas físicas, assim, espera-se que a 

comprovação das ordens prévias seja feita por meio de gravações (ex: mensageria e telefone ).2 

3. Em 10.11.2015, a Walpires apresentou 2.697 (duas mil, seiscentas e noventa e sete) 

boletas físicas. Em 25.11.2015, a Walpires confirmou que os documentos entregues se 

referiam ao total de ordens escritas recebidas pessoalmente, em sua sede e nos escritórios de 

agentes autônomos, em relação ao período solicitado. 

4. A BSM solicitou à Walpires as ordens para a execução de negócios de clientes 

atendidos pela Strike, selecionados por amostragem, que apresentou o seguinte resultado: 

1 A boleta física é o meio ut ilizado para fonnalizar ordens dadas presencial mente nas instalações do participante 
ou de seus prepostos, como escritório de agente autônomos de investimentos. 
1 A Walpires, em seu descritivo de execução de ordens referente à auditoria operacional, declara que os 
escritórios de agentes autônomos de investimentos não recebem ordens por e-mail. 
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Tabela 1 - Ordens de clientes atendidos pela Strike 

Agente Autônomo de 
Investimento 

I Strike Trade 
L __ . __ ... _ .. _ ........ _ ..... . 

I Qtde. de ordens 
! solicitadas I 

I Qtde. de ordens % de ordens I 
não apresentadas não apresentadas I 

5. As ordens não apresentadas estão relacionadas no Anexo C do Doc. 1 deste Termo 

de Acusação. 

6. Considerando o resultado obtido na amostra descrita acima, foi realizada auditoria 

específica, ("Auditoria Específica") comunicada por meio da carta nO 039112016/DARlBSM 

(Doc. 2), para apurar o resultado da auditoria operacional em relação à Strike (sociedade de 

agentes autônomos vinculada à Walpires). 

11.2. Resultados da Auditoria Específica 

7. Na Auditoria Específica, cujo período analisado foi o mesmo da auditoria 

operacional objetivando economia processual e aproveitamento das boletas físicas já 

coletadas, a BSM selecionou nova amostra de ordens de negócios executados pela Strike. 

8. Na ocasião, foram apresentadas, pela Strike, boletas físicas que não haviam sido 

entregues na auditoria operacional. Tendo em vista que a totalidade das boletas físicas 

emitidas no período j á havia sido entregue em 10.11.2015, esses documentos não são 

considerados ordens prévias para a execução dos negócios analisados. Abaixo, segue exemplo 

de uma das boletas físicas apresentadas e que não foi considerada como ordem prévia na 

Auditoria Específica porque não estava no inventário de documentos coletado na auditoria 

operacional: 
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11. O resultado dos testes de verificação de existência de ordens, para negócios 

executados pela Strike, realizados na auditoria operacional e na Auditoria Específica, segue 

abaixo: 

Tabela 4 - Resultado das Auditorias 

Resultado das Auditorias Operacional e Específica 

Qtde de i Qtde de I % de Ordens 
Auditoria Ordens I Ordens não não 

~~~! 
Total I 40 1 32 I 80% 

111. MANIFESTAÇÃO DA STRIKE 

12. Por meio do ofício 1008/DARlBSM (Doc. 2), em 17.6.2016, a Walpires foi 

questionada a respeito da existência das ordens das operações analisadas na Auditoria 

Específica. 

13. Em 5.7.2016, a Walpires apresentou a resposta dada pela Strike (Doc. 3) ao 

questionamento feito pela BSM. A Strike informou que "em 2015 realizamos reforma em 

nosso escritório, assim empacotamos os materiais: documentos da empresa, impresso, 

suprimentos, enfim tudo para que nada fosse danificado e levei para minha residência. 

Passado esta etapa, retornamos os equipamentos, mas não localizamos as ordens de 

negociações." (fls. 3 do Doc. 3) 

14. Conforme verificado no descritivo de execução de ordens (Doc. 4) da auditoria 

operacional da Walpires, a Strike possui sistema de gravação (fls. 5 do Doc 4) e o backup das 

ordens dadas por voz e por mensageria é arquivado nos servidores da corretora (fls . 6 do 

Doc 4). Nesse sentido, não haveria a possibilidade de ordens dadas por voz e mensageria se 

perderem na reforma, uma vez que elas estariam armazenadas na própria Walpires. 
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15. Se as ordens não foram dadas por meios passíveis de gravação, significa que as 

ordens teriam sido dadas presencialmente e, portanto, registradas em boletas físicas. Ocorre 

que, em 10.11.2015, a Walpires apresentou 2.697 (duas mil, seiscentas e noventa e sete) 

boletas físicas e, em 25.11.2015, a Walpires confirmou que se referiam à totalidade de ordens 

emitidas presencialmente e formalizadas por meio de boletas físicas, na corretora e nos 

escritórios de agentes autônomos, em relação ao período solicitado. 

16. A Strike também informou que teria enviado "a gravação da confirmação junto 

aos clientes dos negócios executados solicitados na auditoria" (fl. 3 do Doc. 3). Entretanto, 

confirmação posterior é uma ratificação de negócios já executados pelo agente autônomo de 

investimento e portanto não configura ordem prévia. Além disso, nenhuma das gravações 

enviadas pela Strike se refere às 17 operações analisadas na Auditoria Específica e listadas na 

tabela 3. 

IV. IRREGULARIDADES VERIFICADAS 

IV.1. Atuação da Strike 

17. A Instrução CVM n° 497/11 permite que as atividades de agente autônomo de 

investimento sejam desempenhadas por pessoas jurídicas, compostas exclusivamente por 

pessoas naturais que sejam agentes autônomos de investiment03
. 

18. O agente autônomo de investimento, como preposto de instituição integrante do 

sistema de distribuição de valores mobiliários, pode desempenhar, dentre outras, as atividades 

de recepção, registro e transmissão de ordens para os sistemas de negociação ou de registro 

cabíveis. 

3 Alt. 8°, parágrafo 2°: " § 2° A pessoa jurídica deve ter como sócios unicamente pessoas naturais que sejam 
agentes autônomos, aos quais será atribuído, com exclusividade, o exercício das atividades referidas nos inc. I a 
111 do art. 1°." 
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19. Ordens são atos por meio dos quais o cliente determina que um intermediário 

negocIe ou registre operação com valor mobiliário, em seu nome e nas condições que 

especificar, nos termos do art. 1°, inciso V da Instrução CVM 505/11 4 e no Anexo I do Ofício 

53/125. Portanto, a ordem do cliente é ato prévio à execução da operação pelo agente 

autônomo de investimento. 

20. Conforme destacado no Relatório do Edital de Audiência Pública que discutiu a 

minuta da Instrução CVM nO 497/2011 6, que regulamenta a atividade dos agentes autônomos 

de investimento, "o agente autônomo apenas pode inserir as ordens em favor de clientes 

quando as tiver recebido daqueles. Se ele é a jonte da ordem, perde-se a cadeia de atos que 

permite a resolução de eventuais conflitos. Mas mais do que isso, tal sistemafaz presumir que 

o agente autônomo administra a carteira do cliente, o que já é vedado hoje - não há como 

aceitar que o profissional contratado pelo intermediário para atividades de distribuição e, no 

mais das vezes, remunerado com base em negócios gerados, possa ser considerado 

representante, procurador ou gestor do cliente". 

21. O emissor da ordem deve ser o próprio investidor, sendo vedado ao agente 

autônomo de investimento operar em nome de clientes sem ordem prévia, sob pena de atuação 

irregular enquanto procurador, nos termos do art. 13, inciso 111, da Instrução CVM n° 497/11 7. 

4 ICVM 505/11: 
Art. 10 Considera-se, para os efeitos desta Instrução: 
V - ordem: ato pelo qual o cliente determina que um intermediário negocie ou registre operação com valor 

mobiliário, em seu nome e nas condições que especificar; e 
5 Ofício 53/12: 
Anexo I ao Ofício Circular 053/12, de 28/09/12 
Definições 
Ordem - ato prévio à execução da operação, por meio do qual o Comitente determina que um Palticipante 
negocie ou registre operação com valor mobiliário em seu nome e nas condições que especificar. 
6 Item 3. 10.2 do Relatório de Análise, que comenta o atual artigo 13, inciso III, da ICVM 497/201 I. 
7 "Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoajurídica constituída na forma do art. 2°: 
III - ser procurador ou representante de clientes perante instituições integrantes do sistema de distribuição de 
valores mobiliários, para quaisquer fins." 
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por escrito eram digitalizadas, semanalmente, e enviadas à corretora via e-mail para a área de 

controles internos, e as vias físicas originais eram encaminhadas via correio (fi. 4 do Doc. 4). 

29. Em 10.11.2015, a Walpires apresentou 2.697 (duas mil, seiscentas e noventa e sete) 

boletas físicas. Em 25.11.2015, a corretora confirmou que os documentos entregues se 

referiam ao total de ordens escritas recebidas pessoalmente, na corretora e nos escritórios de 

agentes autônomos, em relação ao período analisado. 

30. Pelo exposto acima, conclui-se que Eder realizou operações em nome de clientes 

da Walpires sem as ordens prévias para tanto, atuando, portanto, irregularmente como 

procurador. 

31. Dessa forma, Eder infringiu o caput do art. 13, inciso IH, da Instrução CVM 

n° 497/11, por ter realizado operações sem a comprovação de recepção das ordens prévias dos 

clientes para tanto. 

v. DA ACUSAÇÃO 

32. Diante do acima exposto, a Strike infringiu o artigo 13, inciso IH, da Instrução CVM 

n° 497/11 8, por ter atuado como procuradora de clientes, pois executou 17 negócios, listados 

na tabela 3, em nome de investidores sem as respectivas ordens prévias. 

33. Eder também infringiu o artigo 13, inciso IH, da Instrução CVM nO 497/ 11 9, por ter 

atuado como procurador de clientes em 17 negócios, listados na tabela 3, realizados sem as 

respectivas ordens prévias dos investidores. 

8 "Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2°: 
111 - ser procurador ou representante de clientes perante instituições integrantes do sistema de distribuição de 
valores mobiliários, para quaisquer fins." 
9 "Art. 13 . É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2°: 
111 - ser procurador ou representante de clientes perante instituições integrantes do sistema de distribuição de 
valores mobiliários, para quaisquer fins ." 
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34. Intimem-se os defendentes para que, no prazo de 30 dias, apresentem suas defesas, 

informando que poderá ser proposta celebração de Termo de Compromisso, nos termos do 

artigo 30 do Regulamento Processual da BSM. 

São Paulo, 19 de janeiro 2016. 

~::R~drigr T~s) 
Diretor de Autorregulação 
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