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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.010217/2017-11 

Reg. Col. nº 1480/19 

 

Acusado: Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários 

  Nelson Bizzacchi Spinelli 

  José Benedito da Cunha Malheiro 

Assunto:  Apurar as responsabilidades de Necton Investimentos S.A. Corretora de 

Valores Mobiliários, sucessora por incorporação de Spinelli S.A. 

Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, Nelson Bizzacchi Spinelli e 

José Benedito da Cunha Malheiro por descumprimento de dispositivos 

da Instrução CVM nº 505/2011. 

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez 

 

RELATÓRIO 

I. INTRODUÇÃO 

1. Este processo administrativo sancionador (“PAS”) foi instaurado pela 

Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para 

apurar eventual responsabilidade de (i) Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores 

Mobiliários (“Necton”), sucessora por incorporação de Spinelli S.A. Corretora de Valores 

Mobiliários e Câmbio (“Spinelli” ou “Corretora”), (ii) Nelson Bizzacchi Spinelli (“Nelson 

Spinelli”) e (iii) José Benedito da Cunha Malheiro (“José Malheiro” e, em conjunto com a 

Corretora e Nelson Spinelli, os “Acusados”), por descumprimento de normas contidas na 

Instrução CVM nº 505/2011. 

2. A Instrução CVM nº 505/2011 determina que os intermediários devem adotar e 

implementar regras adequadas e eficazes para o seu cumprimento, bem como procedimentos 
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e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das 

mencionadas regras1. 

3. Neste contexto, em cumprimento ao Plano de Supervisão Baseada em Risco do 

Mercado de Valores Mobiliários (“SBR”) para o biênio 2015-2016, a SMI solicitou à 

Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) a realização de inspeção de rotina na 

Spinelli, cujo principal objetivo era avaliar se o referido intermediário mantinha regras, 

procedimentos e controles internos de acordo com o exigido pela mencionada Instrução. 

4. Após a inspeção, realizada no período de 27.07.2015 a 17.11.2015 e que concluiu 

pela existência de irregularidades, a SMI solicitou que a Spinelli se manifestasse. Após 

analisar a resposta da Corretora e realizar outras diligências complementares, a área técnica 

também entendeu pela ocorrência de infrações administrativas e ofereceu, em 19.10.2018, 

termo de acusação, nos seguintes termos: 

I. Spinelli:  

I.1. Por não possuir regras adequadas e eficazes para o cumprimento das normas 

contidas no art. 20, I, c/c arts. 19, 20, II, 22 e 29, todos da Instrução CVM nº 

505/2011, em infração ao art. 3º, I, da mesma Instrução; e 

I.2. Por não possuir procedimentos e controles internos escritos para verificar a 

implementação, aplicação e eficácia das regras dispostas nos arts. 5º, §§ 3º e 4º, 

12, 15, 19, 20, § 1º, I, III, V, VII e IX, 23 e 36, todos da Instrução CVM nº 

505/2011, em infração ao art. 3º, II, da mesma Instrução. 

II. Nelson Spinelli: 

Na qualidade de diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas 

na Instrução CVM nº 505/2011, nos termos do art. 4º, I, entre 13.08.2012 e 

25.03.2018, pela inexistência de regras adequadas e eficazes da Spinelli para o 

cumprimento das normas contidas no art. 20, I, c/c os arts. 19, 20, II, 22 e 29, 

todos da mesma Instrução (infração relacionada ao I.1 acima). 

 
1 Artigo 3º O intermediário deve adotar e implementar: I – regras adequadas e eficazes para o cumprimento do 
disposto na presente Instrução; e II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a 
implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I. (...). 
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III. José Malheiro: 

Na qualidade de diretor responsável pela supervisão dos procedimentos e 

controles internos, nos termos do art. 4º, II, entre 13.08.2012 e 25.03.2018, pela 

inexistência de procedimentos e controles internos escritos para verificar a 

implementação, aplicação e eficácia do disposto nos arts. 5º, §§ 3º e 4º, 12, 15, 

19, 20, § 1º, I, III, V, VII e IX, 23 e 36, todos da Instrução CVM nº 505/2011 

(infração relacionada ao I.2 acima). 

II. RAZÕES DE ACUSAÇÃO E DEFESA 

II.1. Visão geral 

5. Seguindo a estrutura adotada pela Acusação, e conforme detalhado nas subseções a 

seguir, as imputações formuladas contra os Acusados podem ser reunidas em dois grupos: 

(i) acusações relativas à inexistência de regras adequadas e eficazes para o cumprimento de 

normas contidas na Instrução CVM nº 505/2011 (capituladas como infrações ao seu artigo 

3º, I, e descritas no item II.2 infra) e (ii) acusações relativas à inexistência de procedimentos 

e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia de normas 

contidas na Instrução CVM nº 505/2011 (capituladas como infrações ao seu artigo 3º, II, e 

descritas no item II.3 infra). 

6. Regularmente citados, os Acusados apresentaram tempestivamente defesa2, 

adicionando argumentos à manifestação apresentada durante a fase de investigação3. 

7. Antes de passar à descrição das alegações especificamente relacionadas às supostas 

violações indicadas pela área técnica, apresento os demais argumentos de defesa. 

8. Necton afirma que não pode ser responsabilizada por atos que não cometeu e que a 

Spinelli já não existia quando foi intimada para apresentar a defesa. Nesse sentido, alega que 

tanto a data de incorporação (13.12.2018), como a de sua aprovação pelo Banco Central do 

 
2 Doc. nº 0699739 e 0699862. 

3 Doc. nº 0379609, 0574885, 0574891 e 0578651. 
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Brasil (13.12.2018) e a do protocolo dos respectivos documentos societários na Junta 

Comercial (14.12.2018) são anteriores à citação para resposta a este procedimento4. 

9. Nelson Spinelli e José Malheiro defendem que as infrações apontadas se restringem 

a controles internos, sem referência a danos ou qualquer tipo de prejuízo seja para clientes, 

terceiros ou para a integridade do mercado como um todo. Também não se referem a 

operações ilícitas das quais tenham auferido alguma vantagem financeira. 

10. Afirmam, ainda, que não se trata de plena e completa ausência de normas e 

procedimentos escritos, mas de pontos isolados que não trouxeram consequências nem 

afetaram as atividades da extinta Spinelli, o que estaria comprovado pelo número 

insignificante de reclamações à ouvidoria da Corretora, frente ao número de clientes. 

11. Argumentam que, quando eram diretores, não deixaram de ser zelosos no exercício 

de suas funções, pois contrataram auditoria independente para verificar a idoneidade das 

normas pelas quais eram responsáveis, e os pontos indicados no termo de acusação não 

foram abordados. 

12. Cabe destacar, desde logo, que parte das divergências entre a Acusação e as defesas 

decorrem do significado dos termos “regras”, “procedimentos” e “controles internos” 

utilizados na Instrução CVM nº 505/2011. Segundo a SMI, “[e]nquanto a primeira [normas] 

trata de normas gerais de atuação, o segundo [procedimentos e controles internos] se refere 

ao método empregado na sua execução, viabilizando a posterior rastreabilidade e 

repetibilidade pelos seus controles internos”5. Por sua vez, as defesas alegam que “a 

Acusação tenta desqualificar e, às vezes, confunde regras, procedimento, regras sobre 

procedimentos, etc., o que transforma a avaliação do regramento interno numa questão de 

opinião (...) ainda mais num cenário de normativos onde muitos dispositivos podem ser 

entendidos de variadas formas”.  

13. As próximas duas subseções tratam de cada uma das acusações formuladas pela área 

técnica. Para facilidade de exame, serão apresentados, para cada uma das supostas 

irregularidades, os argumentos contidos nas manifestações da Acusação e das defesas. 

 
4 O termo de acusação é de 19.10.2018 (doc. nº 0619121) e a citação realizada pela CVM foi realizada em 
19.12.2018 (doc. nº 0655684). 

5 Item 3 do termo de acusação. 
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II.2 Inexistência de regras adequadas e eficazes para o cumprimento de normas 

contidas na Instrução CVM nº 505/2011 (infração ao artigo 3º, I) 

14. Segundo a Acusação, a Spinelli não possuía, à época da inspeção, regras adequadas 

e eficazes para o cumprimento do disposto em relação a: 

 Ordens 

i.   Obtenção pelo intermediário das melhores condições disponíveis no 

mercado para a execução das ordens de seus clientes (art. 20, I, c/c art. 19); 

ii.  

 

Vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio 

realizado (art. 20, II); 

iii.  

 

Identificação do comitente final em todas as ordens que o intermediário 

transmita ou repasse, ofertas que coloque e operações que execute ou registre 

(art. 22); e 

Pagamento e recebimento de valores 

iv.   Manutenção de arquivo pelo intermediário contendo o número do cheque, 

número do documento eletrônico de transferência, valor e banco sacado em 

relação a todos os pagamentos efetuados (art. 29). 

II.2.1  Obtenção pelo intermediário das melhores condições disponíveis no mercado 

para a execução das ordens de seus clientes (artigo 20, I, c/c artigo 196) 

15. Solicitada a se manifestar sobre as conclusões da inspeção, a Spinelli alegou que as 

ordens seriam executadas conforme transmissão do cliente, respeitando a cronologia e o tipo 

de ordem escolhida. A Corretora fez referência ao seu documento de Regras e Parâmetros 

de Atuação (“RPA”) e a “manuais do processo de recebimento, registro e execução de 

 
6 Artigo 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre a execução de 
ordens, de modo a: I – permitir que os intermediários obtenham as melhores condições disponíveis no mercado 
para a execução das ordens de seus clientes; (...). 

Artigo 19. O intermediário deve executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de 
indicação, nas melhores condições que o mercado permita. Parágrafo único. Para aferir as melhores condições 
para a execução de ordens, o intermediário deve levar em conta o preço, o custo, a rapidez, a probabilidade de 
execução e liquidação, o volume, a natureza e qualquer outra consideração relevante para execução da ordem. 
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ordens”. 

16. Segundo a SMI, o RPA teria regras somente quanto ao recebimento, registro e 

execução de ordens, e o mencionado manual teria procedimentos e não regras. Ainda que 

pudesse ser considerado como regra, o mencionado manual não atenderia de forma plena o 

exigido pelo artigo 20, I, c/c artigo 19, pois não faz referência sobre “permitir que os 

intermediários obtenham as melhores condições disponíveis no mercado para a execução 

das ordens de seus clientes”.  

17. Assim, a área técnica entendeu não haver regra escrita, passível de verificação ou 

disponível para consulta da CVM. 

18. Novamente instada a se manifestar, a Corretora afirmou que as regras constam em 

seu Manual do Home Broker, no qual se explicita que a Corretora está configurada para 

utilizar o melhor preço da contraparte como valor para validação de ofertas a mercado e que 

a mesma conduta é adotada na execução de ordens de stop de venda, sendo configurada para 

vender ao melhor preço disponível.  

19. De acordo com a SMI, “o Manual do Home Broker apresentado não trata de regras e 

sim de procedimentos”, e que, mesmo que venha a ser considerado como regra, ainda assim, 

não atenderia de forma plena os mencionados dispositivos, pois “não leva em conta o custo, 

a rapidez, a probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza e qualquer outra 

consideração relevante para execução da ordem, considerando apenas o preço”. 

20. A defesa alega que a diferença apontada pela SMI entre regras e procedimentos “é 

mera questão de semântica”. O importante seria “a descrição de como, ou o que, deverá ser 

feito para obter as melhores condições de mercado para executar ordens”, descrição esta que 

estaria clara nos documentos apresentados. 

II.2.2 Vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado 

(artigo 20, II7) 

21. Solicitada a se manifestar, a Spinelli alegou que as ordens recebidas dos clientes 

 
7 Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre a execução de 
ordens, de modo a: (...) II – possibilitar, a qualquer tempo, a vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva 
oferta e o negócio realizado; (...). 
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seriam lançadas no Sistema Integrado de Administração de Corretoras (“SINACOR”) tão 

logo recebidas e conferidas pelo Middle Office, para garantir que as informações fossem 

preenchidas corretamente, e que possuiriam como controle monitoramentos semanais de 

qualidade pela área de Compliance, apresentando como evidência três documentos: (i) um 

registro de ocorrência no sistema, por “Divergência de Horário Bovespa”; (ii) um “Relatório 

da divergência de horário”; e (iii) a “justificativa da divergência”, com o relato do ocorrido, 

as providências para regularização e as consequências. Na sequência, a Corretora alegou que 

a área de Compliance acompanharia semanalmente as ordens registradas com divergência 

de horário entre o vínculo da ordem e o cliente, sendo a área de Middle Office responsável 

por registrar em relatório as justificativas, que por sua vez seriam avaliadas novamente 

pelo Compliance. 

22. De acordo com a SMI, os documentos apresentados, bem como o fato de lançarem 

as ordens no SINACOR assim que recebidas e conferidas pelo seu Middle Office (conforme 

alegado), não se configuram como regras e, mesmo que o fossem, não faziam referência à 

vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado, razão pela 

qual a área entendeu não haver regra escrita, passível de verificação ou disponível para 

consulta da CVM. 

23. A Corretora voltou a se manifestar e informou que as mencionadas regras de 

vinculação se encontram no documento RPA. 

24. De acordo com a SMI, o documento apresentado contém regras sobre a vinculação 

entre a ordem transmitida e o negócio realizado, mas não há “menção quanto à vinculação 

entre a ordem transmitida e a respectiva oferta, bem como, na sequência, dessa mesma oferta 

com o negócio realizado, deixando de vincular o fluxo: (a) ordem; (b) oferta; (c) negócio”. 

25. Em defesa, os Acusados reafirmam que das próprias alegações contidas no termo de 

acusação decorreria logicamente a referida vinculação. Reafirmam que as regras sobre 

execução de ordens constantes do RPA da Corretora forneciam todas as informações 

necessárias para que fosse constatada a vinculação em questão. 
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II.2.3 Identificação do comitente final em todas as ordens que o intermediário 

transmita ou repasse, ofertas que coloque e operações que execute ou registre (artigo 

228) 

26. A Spinelli alega que constaria no SINACOR a informação prestada pelo cliente na 

ficha cadastral (beneficiário final, o procurador ou o transmissor de ordem). No momento da 

transmissão da ordem, o operador inseriria na abertura da ordem a identificação do 

transmissor, e este processo constaria de três documentos: (i) “Kit Cadastral Unificado PJ_ 

11.2016” (sem estar preenchido); (ii) “MCI 4.01.1 Conheça seu cliente - _Know your client_ 

5ª versão”; e (iii) “MCI 4.02 Administração de Cadastro - 12ª Versão”. 

27. De acordo com a SMI: (i) a existência de ficha cadastral não pode ser equiparada a 

existência de uma regra; (ii) o segundo documento não trata da identificação do comitente 

final, mas somente da identificação do beneficiário final com vistas à prevenção e combate 

à lavagem de dinheiro; e (iii) o terceiro documento pode ser entendido como um conjunto 

de procedimentos que buscam efetivar a rotina de cadastramento de clientes e não como 

regras. 

28. A Corretora voltou a se manifestar e informou que as exigências estariam atendidas 

pelo documento RPA e ressaltou que o mesmo documento, em seu item 6, veda a 

reespecificação de negócios, estabelecendo claramente as hipóteses em que isso é admitido. 

29. De acordo com a SMI, o documento apresentado contém regras “quanto à 

identificação do comitente final nas ordens transmitidas e nos negócios realizados”, mas não 

aborda “a identificação do comitente final nas ofertas que (...) coloque”. 

30. Em defesa, os Acusados afirmam que as próprias alegações contidas no termo de 

acusação admitem a existência das mencionadas regras, mas que faltaria uma específica, 

sobre o comitente final nas ofertas que coloque. Reafirmam que essa regra consta do RPA 

 
8 Art. 22. O intermediário deve identificar o comitente final em todas as: I – ordens que transmita ou repasse; 
II – ofertas que coloque; e III – operações que execute ou registre. § 1º As entidades de compensação e 
liquidação somente podem realizar a compensação e a liquidação de operações cujo comitente final esteja 
cadastrado em seu sistema. § 2º O intermediário deve identificar o comitente final dos negócios comandados 
por intermédio de sua mesa de operações no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após o registro do negócio. 
§ 3º A CVM pode autorizar a entidade administradora de mercado organizado a estabelecer prazos maiores 
para a identificação de comitentes finais quando as características operacionais o justificarem. § 4º O comitente 
final não precisa ser identificado em operações de ordem pulverizada de venda de ações, conforme definido 
em norma específica, e em outras operações previamente autorizadas pela CVM. 
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da Corretora e decorreria, logicamente, da própria colocação de ordens. 

II.2.4 Manutenção de arquivo pelo intermediário contendo o número do cheque, 

número do documento eletrônico de transferência, valor e banco sacado em relação a 

todos os pagamentos efetuados (artigo 299). 

31. A Spinelli informou que a transferência seria “autorizada e realizada se identificada 

igualdade de titularidade conferida por número de CPF/CNPJ”, e que “informações como 

valor, data, dados bancários da origem do recurso e destino são arquivadas em sistema oficial 

da corretora (Sinacor)”. A Corretora anexou à sua manifestação dois documentos a título de 

exemplo: (i) “Compr. TED” e (ii) “Retirada de Cliente”. 

32. Segundo a SMI, a Corretora não comprovou que tinha regras escritas sobre o assunto. 

33. A Corretora voltou a se manifestar e informou que não realiza pagamentos a seus 

clientes por intermédio de cheques (utiliza somente transferências eletrônicas), o que 

afastaria a obrigação quanto ao constante no artigo 29, I. Afirma que as regras sobre os 

demais assuntos estariam no Manual de Tesouraria, que conteria o procedimento para todo 

tipo de movimentação financeira realizada pela Corretora, inclusive pagamento a clientes. 

Afirma também que a verificação da eficácia desses procedimentos era diária, não apenas 

por relatórios, mas via conciliação contábil, que revelaria eventuais inconsistências para 

solução imediata. Defende que o mesmo Manual continha previsão de ações e documentos 

de controle. Ressalta que o banco que remete os recursos ao cliente endereça comprovante à 

Spinelli com os dados bancários da conta que os recebeu e, quanto à guarda de documentos 

de pagamento, alega que todo o processo é eletrônico, não havendo assinatura física. 

34. De acordo com a SMI, a própria Corretora reconheceria que os documentos 

apresentados se referem a procedimentos e não a regras. Além disso, mesmo que pudesse 

ser considerado como contendo regras, tal documento, que trata de diversos assuntos 

relacionados à liquidação financeira, não apresenta menção ao arquivamento das 

informações relativas ao número do documento eletrônico (TED/DOC), seu valor e 

 
9 Art. 29. Em relação a todos os pagamentos efetuados, o intermediário deve manter arquivo com: I – o número 
do cheque, nos casos de pagamento em cheque; II – o número do documento eletrônico de transferência, nos 
casos de transferência bancária; III – o valor; e IV – o banco sacado, com indicação da agência e conta corrente. 
Parágrafo único. Os cheques utilizados para transferências de recursos entre intermediários e clientes devem 
conter tarjas com os dizeres: "exclusivamente para crédito na conta do favorecido original”. 
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respectiva agência e conta corrente para depósito da transferência, não atendendo aos incisos 

II, III e IV do artigo 29. 

35. Em defesa, os Acusados reafirmam as alegações apresentadas e ressaltam que os 

pagamentos são todos registrados no SINACOR.  

II.3 Inexistência de procedimentos e controles internos escritos para verificar a 

implementação, aplicação e eficácia de normas contidas na Instrução CVM nº 505/2011 

(infração ao artigo 3º, II) 

36. Segundo a Acusação, a Spinelli não tinha, à época da mencionada inspeção, 

procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e 

eficácia do disposto em relação a: 

Cadastro de clientes 

i.   Identificação da data e do conteúdo de todas as alterações e atualizações 

realizadas (art. 5º, § 3º); 

ii.  

 

Identificação das pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de 

um comitente (art. 5º, § 4º); 

Ordens 

iii. Transmissão de ordens por escrito, telefone e outros sistemas de transmissão 

de voz e sistemas eletrônicos de conexões automatizadas (art. 12); 

iv. Condições e regras para recepção de ordens transmitidas por Sistemas 

Eletrônicos de Conexões Automatizadas (art. 15); 

v.  Execução das ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de 

indicação, nas melhores condições que o mercado permita (art. 19); 

vi. Tipos de ordens aceitas (art. 20, § 1º, I); 

vii. Forma de transmissão (art. 20, § 1º, III); 

viii. Procedimentos de recusa (art. 20, § 1º, V); 

ix.  Cancelamento ou alteração de ordens (art. 20, § 1º, VII); 

x. Forma e critérios para distribuição dos negócios realizados (art. 20, § 1º, IX); 

xi.  Reespecificação de negócios (art. 23); e 
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Manutenção de arquivos 

xii.  Prazo mínimo de 5 (cinco) anos para manutenção de arquivos (art. 36). 

II.3.1 Identificação da data e do conteúdo de todas as alterações e atualizações 

realizadas (artigo 5º, § 3º10) 

37. Solicitada a se manifestar, a Spinelli informou que seria possível identificar no 

formulário, após a conclusão da atualização cadastral, as alterações realizadas pelo cliente, 

data da finalização e IP utilizado, apresentando como evidência uma página extraída do seu 

sítio eletrônico contendo uma ficha cadastral e a data de sua atualização, com destaque para 

as informações alteradas. 

38. Segundo a SMI, em que pese o fato de o procedimento ser passível de verificação, 

não estaria escrito. 

39. A Spinelli voltou a se manifestar e afirmou que o “Manual de Controles – 

Administração de Cadastro – MCI 4.02”, itens 13 e 15, dispõe sobre diversos procedimentos 

acerca da atualização cadastral de seus clientes, contendo previsões quanto aos prazos que 

seus colaboradores devem cumprir e as etapas definidas para a atualização, inclusive nas 

modalidades simplificada e por telefone. 

40. De acordo com a SMI, “apesar de os procedimentos apresentados (...) abrangerem a 

atualização cadastral dos clientes da Corretora, não se faz menção específica à identificação 

da data e do conteúdo de todas as alterações e atualizações realizadas”, bem como não foram 

apresentados os “procedimentos e controles internos escritos e passíveis de verificação com 

o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia da regra”. Além disso, afirma 

que os itens apontados pela Corretora contêm a previsão de controles internos que visam à 

verificação das informações cadastrais somente da última atualização da ficha de seus 

clientes e não de todas as alterações e atualizações realizadas, como determina o mencionado 

dispositivo da Instrução CVM nº 505/2011. 

41. Em defesa, os Acusados reafirmam que a própria Acusação reconhece a existência 

 
10 Art. 5º O intermediário deve efetuar e manter o cadastro de seus clientes com o conteúdo mínimo 
determinado em norma específica. (...) § 3º O cadastro de clientes mantido pelo intermediário deve permitir a 
identificação da data e do conteúdo de todas as alterações e atualizações realizadas. 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031 
www.cvm.gov.br 

 
 

 

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.010217/2017-11 – Relatório – Página 12 de 20 

 

dos procedimentos de atualização, mas aponta somente a suposta ausência de menção 

específica à identificação da data e do conteúdo de todas as alterações realizadas, o que seria 

improcedente, pois todas as alterações ficam sempre à disposição. Afirma também que a 

Acusação confunde regras sobre alterações/atualizações com verificação da atualização dos 

cadastros no SINACOR. 

II.3.2 Identificação das pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de um 

comitente (artigo 5º, § 4º11) 

42. Solicitada a se manifestar, a Spinelli alegou que constariam do SINACOR as 

informações prestadas pelo cliente (quando do preenchimento ou da atualização da ficha 

cadastral) acerca das pessoas autorizadas a emitir ordens em seu nome. Aduziu, ainda, que 

a área de cadastro da Corretora levantaria e atualizaria a informação periodicamente, 

encaminhando à BM&FBOVESPA (atual B3 S.A.).  

43. Segundo a SMI, o Relatório de Auditoria Operacional nº 771/16 da BSM, de 

23.11.2016, apontou em relação à Spinelli: “A última atualização de informações sobre 

pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de um ou mais comitentes foi enviada em 

02.09.2016 à BM&FBOVESPA pelo Participante e apresentava 6 pessoas autorizadas a 

emitir ordens referentes a 6 clientes. Com base no relatório de clientes cadastrados, extraído 

do Sinacor em 27.09.2016, identificamos 1.731 pessoas autorizadas a emitir ordens 

referentes a 1.605 clientes (...), e tal informação não foi encaminhada à BM&FBOVESPA, 

conforme requerido pelo Ofício Circular BM&FBOVESPA 053/2012-DP”. 

44. De acordo com a SMI, além de não estarem escritos, não serem passíveis de 

verificação nem estarem disponíveis para consulta desta CVM, tal fato “demonstra como os 

procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação 

e eficácia da regra relativa à identificação das pessoas autorizadas a emitir ordens em nome 

de mais de um comitente não foram adequadamente adotados e implementados”. 

45. A Spinelli voltou a se manifestar e afirmou que: (i) a divergência anteriormente 

constatada pela BSM decorreu de interpretação divergente de Ofício Circular 

 
11 Art. 5º, § 4º Os intermediários devem identificar as pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de 
um comitente e informar as entidades administradoras de mercado organizado nas quais operarem, se for o 
caso, nos termos e padrões por elas estabelecidos. 
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BM&FBOVESPA; (ii) entendia ser necessário enviar informações apenas com novas 

pessoas autorizadas a emitir ordens por mais de um comitente; e (iii) encaminhou mensagem 

eletrônica contendo a relação de pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de 

um comitente. A Corretora ressaltou também que a verificação das pessoas referidas está 

diretamente ligada à atualização de dados cadastrais e essas regras foram detalhadas no item 

anterior. 

46. De acordo com a SMI, a Spinelli “não apresentou procedimentos e controles internos 

escritos” e a “infração detectada pela BSM constitui-se como uma evidência adicional”. 

Ressaltou que “o apontamento de auditoria realizada pela BSM, entre agosto e outubro de 

2016, após, portanto, a inspeção realizada pela CVM, entre julho e novembro de 2015, (...) 

[demonstrou] que a falta do procedimento (...) impactava as atividades da Corretora”. 

47. Em defesa, os Acusados reafirmam que há procedimentos escritos para indicar e 

verificar as informações mencionadas, pois eles são os mesmos que possibilitam verificar as 

alterações cadastrais, conforme item anterior. Ressaltam que o apontamento da BSM 

decorreu de entendimento da Corretora de que deveria informar à B3 apenas novos nomes 

de pessoas autorizadas a emitir ordens por mais de um comitente, supondo que as listagens 

anteriores seriam arquivadas pela B3. Posteriormente, em vez de ser punida, a Corretora foi 

alertada de que deveria enviar a listagem completa das pessoas referidas, e assim o fez, 

justamente por ter esse controle de cadastro. 

II.3.3 Transmissão de ordens por escrito, telefone e outros sistemas de transmissão de 

voz e sistemas eletrônicos de conexões automatizadas (artigo 1212) 

48. A Spinelli informou que o cliente deve concordar e informar quais seriam as formas 

de transmissão de ordem, bem como as regras de ordens transmitidas por sistema eletrônico 

de conexão automatizada quando adere à íntegra do RPA da Spinelli e com o disposto no 

contrato de prestação de serviços, apresentando ambos os documentos como anexos. 

49. De acordo com a SMI, os documentos apresentados pela Corretora contêm “regras 

escritas a respeito deste normativo, porém não são procedimentos e controles internos que 

 
12 Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I – escrito; II – telefone e outros 
sistemas de transmissão de voz; ou III – sistemas eletrônicos de conexões automatizadas. Parágrafo único. 
Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o horário do seu recebimento, o cliente que as tenha 
emitido e as condições para a sua execução. 
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tenham como objetivo verificar a implementação, aplicação e eficácia destas regras”. Assim, 

conclui que “nenhum tipo de controle interno foi evidenciado pela Spinelli que demonstrasse 

que as regras e procedimentos adotados são de fato suficientes e eficazes para o atendimento 

ao referido normativo”. 

II.3.4 Condições e regras para recepção de ordens transmitidas por Sistemas 

Eletrônicos de Conexões Automatizadas (artigo 1513) 

50. A Spinelli informou que o assessor deve executar a ordem de acordo com as 

condições informadas pelo cliente e, havendo falha, deve ser lançada na conta erro, anexando 

como evidência uma política de “Recebimento, Registro e Execução de Ordens – Bovespa”, 

de 30.09.1999 e revisto em 04.08.2015. 

51. De acordo com a SMI, “há regras e procedimentos escritos, porém não se pode atestar 

que controles internos tenham sido adotados e implementados com o objetivo de verificar a 

eficácia da referida regra”. 

II.3.5 Execução das ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de 

indicação, nas melhores condições que o mercado permita (artigo 1914) 

52. Solicitada a se manifestar, a Spinelli afirmou o mesmo que o informado no item 

anterior - que o assessor deve executar a ordem de acordo com as condições informadas pelo 

cliente e, havendo falha, deve ser lançada na conta erro, anexando como evidência uma 

política de “Recebimento, Registro e Execução de Ordens – Bovespa”. 

53. De acordo com a SMI, tal política atende à primeira parte do normativo, referente à 

execução das ordens nas condições indicadas pelo cliente. No entanto, “há apenas uma 

exceção expressa a respeito da não indicação pelo cliente do prazo de validade e qual seria 

a atitude neste caso, mas nenhuma referência de que a Spinelli atuará nas melhores condições 

 
13 Art. 15. O intermediário pode receber ordens de seus clientes por meio de conexões automatizadas com os 
sistemas eletrônicos de negociação dos mercados organizados, de acordo com as condições e regras 
estabelecidas pelas entidades administradoras de mercados organizados. 

14 Art. 19. O intermediário deve executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de 
indicação, nas melhores condições que o mercado permita. Parágrafo único. Para aferir as melhores condições 
para a execução de ordens, o intermediário deve levar em conta o preço, o custo, a rapidez, a probabilidade de 
execução e liquidação, o volume, a natureza e qualquer outra consideração relevante para execução da ordem. 
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que o mercado permita”.  

II.3.6 Tipos de ordens aceitas (artigo 20, § 1º, I15) 

54. Solicitada a se manifestar, a Spinelli informou que durante o preenchimento do 

cadastro o cliente deve concordar com os tipos de ordem aceitas, cuja relação constaria no 

item 2.1 do seu RPA. 

55. De acordo com a SMI, “o referido RPA é um manual contendo as regras e parâmetros 

de atuação da Corretora, sendo apenas uma relação de ordens aceitas e sua descrição, não se 

confundindo, desta forma, com procedimentos e controles internos” e, conclui, “nenhum tipo 

de controle interno foi evidenciado pela Spinelli que demonstrasse que as regras e 

procedimentos adotados são de fato suficientes e eficazes para o atendimento ao referido 

normativo”. 

II.3.7 Forma de transmissão (artigo 20, § 1º, III16) 

56. Solicitada a se manifestar, a Spinelli fez referência ao item 2.4 do RPA e ao item 07 

do contrato de prestação de serviço, afirmando que durante o preenchimento do cadastro o 

cliente deve concordar com as formas de transmissão de ordens aceitas pela Spinelli e que 

tais informações estariam à disposição do cliente nos referidos documentos. 

57. De acordo com a SMI, “o intermediário deve adotar e implementar controles internos 

com o objetivo de verificar a eficácia da referida regra (...), o que não foi apresentado pela 

Corretora”. 

II.3.8 Procedimentos de recusa (artigo 20, § 1º, V17) 

58. Solicitada a se manifestar, a Spinelli fez referência ao item 2.7 do RPA e ao item 07 

do contrato de prestação de serviço, afirmando que durante o preenchimento do cadastro o 

 
15 Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre a execução de 
ordens, de modo a: (...) § 1º O intermediário que atue em mercado organizado deve estabelecer regras, 
procedimentos e controles internos de que trata este artigo, contendo, no mínimo: I – tipos de ordens aceitas; 
(...). 

16 Art. 20, § 1º O intermediário que atue em mercado organizado deve estabelecer regras, procedimentos e 
controles internos de que trata este artigo, contendo, no mínimo: (...) III – forma de transmissão; (...). 

17 Art. 20, § 1º, V – procedimentos de recusa; (...). 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031 
www.cvm.gov.br 

 
 

 

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.010217/2017-11 – Relatório – Página 16 de 20 

 

cliente deve observar os procedimentos de recusa e que tais informações estariam à 

disposição do cliente nos referidos documentos. 

59. De acordo com a SMI, “nenhum tipo de controle interno foi evidenciado pela Spinelli 

que demonstrasse que as regras e procedimentos adotados são de fato suficientes e eficazes 

para o atendimento ao referido normativo”. 

II.3.9 Cancelamento ou alteração de ordens (artigo 20, § 1º, VII18) 

60. Solicitada a se manifestar, a Spinelli afirmou que durante o preenchimento do 

cadastro o cliente deve observar os procedimentos para cancelamento ou alteração de ordens, 

e tais informações estariam à disposição do cliente no item 2.8 do RPA e no item 07 contrato 

de prestação de serviço. 

61. De acordo com a SMI: (i) o “item 2.8 do RPA expõe apenas as regras da Corretora 

de quando as ordens podem ser canceladas, enquanto não executadas, não se tratando de 

procedimentos e controles internos”; e (ii) o item 07 do contrato de prestação de serviço 

“trata dos tipos de ordens aceitas, da gravação de ordens e sua manutenção pelo prazo de 5 

anos, dos tipos de recusa, dos momentos possíveis de cancelamento das ordens e das 

correções de operações executadas com possíveis falhas”, e que são, portanto, “regras gerais 

sobre cancelamento de ordens, mas também não são procedimentos e controles internos com 

o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia do processo de cancelamento 

de ordens”.  

Manifestação da Corretora em relação aos itens II.2.3 a II.2.9 

62. A Spinelli (i) manifestou-se no sentido de que “a aplicação deste conjunto de normas 

apenas se pode implementar de forma eficiente e ágil mediante instrumentos informatizados 

(...) controlado eletronicamente”; (ii) concluiu que se o “próprio funcionamento da Casa 

depende da idoneidade de seus meios eletrônicos, monitorados ininterruptamente, esvazia-

se a necessidade de procedimento escrito, não se podendo cogitar de norma de controle”; e 

(iii) afirmou que “o sistema de transmissão, recepção e processamento da ordem, 

compreendendo execução, recusa e excepcionalmente reespecificação, é rigidamente 

parametrizado. Vale dizer, é impossível emitir-se ordem de tipo diferente dos normatizados, 

 
18 Art. 20, § 1º, VII – cancelamento ou alteração de ordens; (...). 
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bem como sua execução em desconformidade com as condições estabelecidas e inseridas 

pelo comitente. Os meios eletrônicos são preparados de tal modo que um possível erro, ou 

uma possível desconformidade legal, são imediatamente detectados. Em razão disso, os 

controles internos sobre ordens são automáticos e instantâneos”. 

63. De acordo com a SMI: (i) “o inciso II do artigo 3º da Instrução CVM nº 505/2011 

não prevê qualquer exceção em seu texto, abrangendo também os intermediários que 

possuem uma estrutura eletrônica para o tratamento de ordens de seus clientes”; e (ii) “o 

inciso II do artigo 3º da Instrução CVM nº 505/2011 c/c o seu § 1º, incisos I a III, exige que 

haja procedimentos e controles internos escritos, passíveis de verificação e disponíveis para 

consulta da CVM”. 

64. Em defesa, a Corretora afirma que (i) a própria Acusação não refuta os 

esclarecimentos prestados, “apenas se afirma que, a despeito deles, haveria necessidade de 

mais procedimento e controles internos escritos, porque a legislação não abriria exceções”; 

(ii) desde a edição da Instrução CVM nº 505/2011, a tecnologia evoluiu e os recursos hoje 

são mais eficientes e completos; (iii) “normas para verificar a aplicação de normas que são 

aplicadas por computador, seriam regras para verificar se o computador está funcionando”, 

e (iv) a interpretação de suas regras deve ocorrer à luz da nova realidade. 

II.3.10 Forma e critérios para distribuição dos negócios realizados (artigo 20, § 1º, IX19) 

65. A Spinelli apresentou o item 05 do RPA e documentos de procedimentos internos. 

66. De acordo com a SMI, o primeiro documento refere-se a “regras quanto a distribuição 

dos negócios”, e não a procedimentos e controles internos, e o segundo documento “fala de 

procedimentos para a formalização do registro das ordens”. Entretanto, “não trata da forma 

e critérios para distribuição dos negócios realizados”. 

67. A Spinelli fez novamente menção aos documentos acima e ressaltou que “este 

conjunto de normas estabelece normas de conduta para as situações descritas, se trata de 

normas procedimentais, ou seja, de procedimentos”. 

68. De acordo com a SMI, tal interpretação do significado do termo “procedimentos” vai 

 
19 Art. 20, § 1º, IX – forma e critérios para distribuição dos negócios realizados; (...). 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031 
www.cvm.gov.br 

 
 

 

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.010217/2017-11 – Relatório – Página 18 de 20 

 

de encontro ao disposto na Instrução CVM nº 505/2011. 

69. A defesa reiterou que se trataria de questão de semântica, pois “o que a Acusação 

classifica como procedimentos, Spinelli Corretora entendeu como regras”. 

II.3.11 Reespecificação de negócios (artigo 2320) 

70. Solicitada a se manifestar, a Spinelli alegou que, durante o preenchimento do 

cadastro, o cliente deve observar os procedimentos para reespecificação de negócio e que 

tais informações estariam à disposição do cliente no item 06 do RPA. 

71. De acordo com a SMI, o referido documento “não comprova a adoção e 

implementação de procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a 

implementação, aplicação e eficácia destas regras”. 

72. Em nova manifestação, a Spinelli fez referência ao seu “Manual de Controles – 

política de Registro de Ocorrência – MCI 5.10”, especialmente ao item 2.1.2, que trata de 

procedimentos de monitoramento de ocorrências. 

73. De acordo com a SMI, “tal documento contém procedimentos de Conta Erro, 

monitoramento de divergência entre os horários de execução e das aberturas das respectivas 

ordens, monitoramento de operações realizadas por pessoas vinculadas e tratamento dos 

casos de desvios de conduta”. Conclui que não foram apresentados procedimentos que se 

referem à reespecificação de negócios.  

II.3.12 Prazo mínimo de 5 (cinco) anos para manutenção de arquivos (artigo 3621) 

74. Solicitada a se manifestar, a Spinelli fez referência ao item 14.1 da política de 

cadastro, onde constaria que todos os cadastros seriam arquivados por período mínimo de 

cinco anos a partir do encerramento da conta ou da última transação realizada, e que demais 

 
20 Art. 23. É vedada a reespecificação de negócios, salvo nas hipóteses expressamente previstas neste artigo. 
(...). 

21 Art. 36. Os intermediários devem manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados do recebimento ou 
da geração pelo intermediário, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo 
administrativo, todos os documentos e informações exigidos por esta Instrução, bem como toda a 
correspondência, interna e externa, todos os papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com o 
exercício de suas funções, sejam eles físicos ou eletrônicos, assim como a íntegra das gravações referidas no 
art. 14. Parágrafo único. Admitem-se, em substituição aos documentos, as respectivas imagens digitalizadas. 
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informações constariam no SINACOR por período maior que o exigido pela legislação 

vigente. 

75. Em outra manifestação, a Corretora apresentou: (i) a tela do sistema SINACOR que 

evidenciaria a guarda de informações no referido sistema; e (ii) o Manual de Controles 

Internos – Política de Segurança da Informação – MCI 5.07, o qual contém procedimentos 

e controles internos relacionados ao sistema de backup da Corretora, além de procedimentos 

quanto a gravações telefônicas originadas ou recebidas pelos ramais da Spinelli. 

76. De acordo com a SMI, as informações que seriam armazenadas no SINACOR não 

foram apresentadas. Além disso, a área ressaltou que o artigo 36 é mais abrangente, pois 

“estabelece o dever de manutenção pelo intermediário, pelo prazo de cinco anos, ou mais, 

de todos os documentos e informações exigidos por esta Instrução, bem como toda a 

correspondência, interna e externa, todos os papéis de trabalho, relatórios e pareceres 

relacionados com o exercício de suas funções, sejam eles físicos ou eletrônicos, assim como 

a íntegra das gravações referidas no artigo 14 da mesma Instrução”. A área técnica conclui 

que “não foram apresentados procedimentos e controles internos escritos e passíveis de 

verificação com o objetivo de verificar a implementação e eficácia das regras mencionadas”. 

77. Em defesa, os Acusados alegam que a própria Acusação reconhece que o que faltaria 

seriam referências à guarda de documentos físicos, mas o funcionamento da Spinelli se dava 

exclusivamente por meio eletrônico. 

III. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO E DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO 

78. Os Acusados apresentaram propostas de celebração de termo de compromisso. 

79. Após tratativas com o Comitê de Termo de Compromisso da CVM, apresentaram 

proposta final, contemplando: (i) Necton, pagar à Autarquia R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais), e (ii) Nelson Spinelli e José Malheiro, pagar à Autarquia R$100.000,00 (cem mil 

reais), cada um, totalizando R$200.000,00 (duzentos mil reais). 

80. Ao apreciar os aspectos legais da proposta, a PFE-CVM concluiu pela inexistência 

de óbice jurídico à celebração de acordo22. Por sua vez, o Comitê de Termo de Compromisso 

entendeu que as propostas apresentadas eram inconvenientes e inoportunas, não cumprindo 

 
22 Docs. SEI nº 0711434. 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031 
www.cvm.gov.br 

 
 

 

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.010217/2017-11 – Relatório – Página 20 de 20 

 

a finalidade de desestimular a prática de condutas assemelhadas, razão pela qual propôs a 

sua rejeição23. 

81. Em reunião de 30.07.2019, o Colegiado, acompanhando o entendimento do Comitê, 

deliberou rejeitar as propostas de termo de compromisso. Na sequência, fui designado relator 

do presente processo24. 

É o Relatório. 

São Paulo, 08 de fevereiro de 2021. 

 

Gustavo Machado Gonzalez 

Diretor Relator 

 
23 Doc. SEI nº 0803609. 

24 Doc. SEI nº 0829385. 


