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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 

 

VOTO 

I. INTRODUÇÃO 

I.1. A importância do compliance na regulamentação das atividades de prestação de 

serviços no mercado de valores mobiliários 

1. Neste processo discutimos a responsabilidade de uma corretora e de seus diretores 

por alegados problemas relacionados à adoção de regras adequadas e eficazes para cumprir 

o disposto na Instrução CVM nº 505/2011 (art. 3º, I, da referida Instrução) e à implementação 

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

aplicação e eficácia das referidas regras (art. 3º, II, daquele mesmo normativo). 

2. Embora a CVM já tenha instaurado e julgado outros processos sancionadores em 

razão de problemas nos controles internos de intermediários, até onde sei este é o primeiro 

caso levado a julgamento em que a acusação não decorreu de um problema concreto ou da 

identificação de um conjunto reduzido de falhas. As acusações se baseiam nas conclusões 

da área técnica após a realização de inspeção com o objetivo específico de analisar se as 
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regras, procedimentos e controles internos da Corretora1 satisfaziam as exigências contidas 

na regulamentação da CVM. 

3. As regras da CVM que disciplinam a prestação de serviços no mercado de valores 

mobiliários – incluindo aquelas que tratam especificamente da atividade de intermediação – 

dão cada vez mais ênfase ao papel que os próprios prestadores de serviço devem 

desempenhar na defesa da higidez do mercado2. Nesse sentido, as normas contêm uma série 

de exigências de estruturas e de adoção de regras, procedimentos e controles internos. 

4. Regras e controles bem elaborados, implementados e monitorados contribuem de 

modo muito importante para o bom funcionamento do mercado. No entanto, mesmo as 

melhores políticas são passíveis de falha. Diante desse fato, consolidou-se o entendimento 

de que, quando o intermediário adotou e implementou regras, procedimentos e controles 

internos, a adequação da implementação deve ser feita em uma perspectiva sistêmica, de 

modo que falhas isoladas não autorizam concluir que os controles eram falhos3. 

 
1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos tem o significado que lhes é 
atribuído no relatório deste voto. 

2 No que se refere a instituições financeiras, a exigência de controles internos não é recente. A Resolução CMN 
nº 2.544 de 24.09.1998, ainda em vigor, determina às instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil a implantação e a implementação de controles internos voltados para 
as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais e o 
cumprimento das normas legais e regulamentares a elas aplicáveis. Ver também Resolução nº 4.595 de 
28.08.2017, que dispõe sobre a política de conformidade (compliance) das instituições financeiras e Resolução 
4.588 de 29.06.2017, que dispõe sobre auditoria interna nas instituições financeiras. 

No âmbito da CVM, a Instrução CVM nº 505/2011, que trata de controles internos em intermediários de valores 
mobiliários, foi precedida da Audiência Pública nº 04/2009, cujo edital conteve a descrição dos objetivos que 
a Autarquia buscava alcançar com a nova regulamentação. Um desses objetivos, relacionado ao assunto objeto 
do presente processo, foi o de “estabelecer um modelo de regulação das operações baseado, prioritariamente, 
na adoção, implementação e supervisão de regras, procedimentos e controles internos estabelecidos pelos 
próprios intermediários com base em parâmetros mínimos determinados pela Instrução e pelas entidades 
administradoras de mercados regulamentados”. 

O mencionado edital afirma também que “[a] estrutura operacional e a organização interna dos intermediários 
devem ser capazes de identificar os comportamentos desejáveis previstos na Lei, na regulamentação da CVM 
e nas regras estabelecidas pelas entidades administradoras de mercados organizados em relação a uma 
determinada operação ou situação, bem como estabelecer mecanismos apropriados para assegurar o 
cumprimento de tais normas, reduzindo, dessa forma, o risco de irregularidades ou infrações”. 

3 Cf. o §3º do artigo 3º da Instrução CVM nº 505/2011. Sobre esse ponto, faço referência ao voto que proferi 
no PAS CVM nº 19957.002587/2017-77, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 13.08.2019, e que foi acompanhado 
pela maioria do Colegiado.  
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5. Neste caso, é importante assinalar desde logo, a discussão se concentra em um 

momento anterior. Com efeito, não se discute se as regras, procedimentos e controle internos 

foram implementadas de modo inadequado, razão pela qual a área acusadora não se refere à 

“reiterada ocorrência de falhas” ou à “ausência de registro da aplicação da metodologia, de 

forma consistente e passível de verificação” (v. §3º do art. 3º). Isto porque, segundo a 

Acusação, os problemas identificados seriam referentes à inexistência de certas regras, 

procedimentos e controle internos exigidos na Instrução CVM nº 505/2011.  

6. A despeito do papel central que o compliance desempenha na regulamentação 

vigente, ainda são relativamente raros os casos da CVM que discutem o dever de 

implementar políticas em uma perspectiva organizacional. Assim, parece oportuno destacar 

o importante trabalho que SMI e BSM vêm desempenhando na auditoria das corretoras e 

enfatizar a importância de que iniciativas similares sejam estendidas para outros 

participantes do mercado. 

I.2. Brevíssimo resumo das acusações 

7. Como indicado no relatório, a SMI acusa a Corretora de violar os incisos I e II do 

artigo 3º por não ter adotado regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na 

Instrução CVM nº 505/2011, nem ter implementado procedimentos e controles internos com 

o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das mencionadas regras. 

8. Na qualidade de diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na 

Instrução CVM nº 505/2011, Nelson Spinelli foi também acusado de infração ao artigo 3º, 

I, da referida norma, enquanto José Malheiro, na qualidade de diretor responsável pela 

supervisão dos procedimentos e controles internos, foi também acusado de infração ao artigo 

3º, II, da Instrução CVM nº 505/2011.   

9. É importante destacar que a Necton figura como acusada na qualidade de sucessora 

da Spinelli. A Necton suscita, inclusive, não poder ser responsabilizada, em sede de processo 

administrativo sancionador, por condutas imputáveis à corretora incorporada. Assim, antes 

de passar ao exame do mérito tratarei de examinar essa preliminar. 

II. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE POR INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA 

10. Necton sustenta que teria havido extinção de punibilidade em razão de ser a sucessora 
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por incorporação de Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Assim, alega 

que na data de sua citação, a Spinelli já não existia e, portanto, não poderia ser 

responsabilizada por atos que não cometeu.   

11. Tal argumento não merece acolhida. O entendimento majoritário da CVM sobre o 

tema é que a alienação de controle ou a extinção em razão de incorporação não extingue a 

punibilidade de pessoas jurídicas4.  

III. O ARTIGO 3º DA INSTRUÇÃO CVM Nº 505/2011: REGRAS, PROCEDIMENTOS E 

CONTROLES INTERNOS 

12. As acusações formuladas neste processo são baseadas em alegadas infrações aos dois 

incisos do caput do artigo 3º da Instrução CVM nº 505/2011. Referidos dispositivos devem 

ser interpretados sistematicamente, razão pela qual começo a minha análise transcrevendo a 

íntegra do artigo 3º: 

Art. 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.  

§ 1º  As regras, os procedimentos e os controles internos de que trata este artigo devem:  

I – ser escritos; 

II – ser passíveis de verificação; e  

III – estar disponíveis para consulta das pessoas mencionadas no art. 1º, inciso VI, alíneas 

“a” a “c”, da CVM, das entidades administradoras dos mercados organizados em que o 

intermediário seja autorizado a operar e da entidade autorreguladora, se for o caso. 

§ 2º  São consideradas descumprimento do disposto nos incisos I e II do caput não apenas a 

inexistência ou insuficiência das regras, procedimentos e controles ali referidos, como 

 
4 Os precedentes do Colegiado da CVM tratam sobre extinção da punibilidade por extinção de pessoa jurídica 
em razão de incorporação e extinção de punibilidade de pessoa jurídica por alienação de controle. Sobre o 
tema, cf. PAS CVM 19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 09.06.2020; PAS CVM 
RJ2007/14708, Dir. Rel. Otávio Yazbek, j. em 18.10.2010, PAS CVM RJ2012/9490, Dir. Rel. Luciana Dias, 
j. em 10.3.2015; PAS CVM 04/2012, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 25.11.2014; PAS 
CVM 14/2003, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 15.5.2007 e PAS CVM 15/2002, Dir. Rel. Eli 
Loria, j. em 21.8.2007. 
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também a sua não implementação ou a implementação inadequada para os fins previstos 

nesta Instrução.  

§ 3º  São evidências de implementação inadequada das regras, procedimentos e controles 

internos: 

I – a reiterada ocorrência de falhas; e 

II – a ausência de registro da aplicação da metodologia, de forma consistente e passível de 

verificação. 

§ 4º  Sem prejuízo da responsabilidade dos diretores referidos nos incisos I e II do caput do 

art. 4º, cabe aos órgãos de administração dos intermediários:  

I – aprovar as regras e procedimentos de que trata o caput; e 

II – supervisionar o cumprimento e efetividade dos procedimentos e controles internos de 

que trata o caput. 

13. O caput do artigo 3º da Instrução CVM nº 505/2011 denota que as obrigações de 

compliance dos intermediários envolvem duas dimensões: (i) regras adequadas e eficazes 

para o cumprimento das obrigações previstas na Instrução e (ii) procedimentos e controles 

internos desenhados para verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras por ela 

criadas. Essa conclusão decorre não só do fato de as exigências formuladas nos dois incisos 

do caput estarem separadas por uma conjunção aditiva, mas, principalmente, do fato de que 

a norma, na sequência, exige a indicação de diretores diferentes para as duas funções (art. 

4º, I e II). Nesse contexto, não há dúvidas de que as regras não se confundem com os 

procedimentos e controles internos: ao contrário, foram pensados como conceitos 

nitidamente complementares.  

14. As regras dos próprios intermediários são de suma importância, pois as normas 

editadas pela CVM e pelas entidades administradoras de mercados regulamentados atribuem 

a eles a tarefa de concretizar muitos dos comandos contidos na regulamentação. E aqui me 

refiro não só às obrigações de caráter genérico (incluindo deveres de conduta expressos 

como cláusulas gerais) mas, também, a certas obrigações de caráter mais específico, uma 

vez que, mesmo para essas últimas, as normas usualmente não definem como os 

intermediários devem se desincumbir das obrigações que lhes foram impostas. Assim, o 

intermediário deve elaborar regras por meio das quais explicite como irá cumprir as 

obrigações a que está sujeito. 
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15. As regras são, portanto, normas gerais internas que pautam a atuação do 

intermediário. Elas naturalmente precisam estar em linha com as normas emitidas pela CVM 

e pelas entidades administradoras de mercados regulamentados – às quais estão 

hierarquicamente subordinadas – mas não podem se restringir a replicar o texto dos outros 

normativos. Ao contrário, espera-se que as regras do intermediário estabeleçam comandos 

adequados e eficazes para que tal participante do mercado atenda ao disposto naqueles outros 

normativos. 

16. Ademais, a exigência de que intermediários adotem e implementem regras adequadas 

e eficazes para o cumprimento do disposto no regulamento editado pela CVM não pode ser 

interpretada como se exigindo que todos os comandos normativos sejam replicados nas 

regras da corretora. De modo geral, pode-se dizer que as regras criadas pelo intermediário 

são especialmente importantes nas matérias em que outras normas a que ele está sujeito não 

dão tratamento minudente. 

17. Contudo, a mera adoção de regras pode ter pouca eficácia. A norma da CVM exige, 

portanto, que elas sejam implementadas e, ainda, que sejam adotadas medidas para verificar 

se estão sendo cumpridas e são suficientes e eficazes. E é nesse ponto que se fazem 

importantes os procedimentos e os controles internos. 

18. O relatório Internal Control: Integrated Framework publicado pelo Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) em 1992 e revisto em 2013 

é usualmente apontado como um dos marcos da criação de um arcabouço conceitual que 

ajudou a institucionalizar os controles internos5. O referido relatório define controle interno 

como “a process, effected by an entity´s board of directors, management, and other 

personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives 

relating to operations, reporting, and compliance”. Ainda segundo o COSO: 

“This definition reflects certain concepts. Internal control is:  

 Geared to the achievement of objectives in one or more categories – operations, reporting 

and compliance.  

 
5 YAZBEK, Otavio. “Evolução recente da regulação do mercado de capitais: impactos da crise de 2008 e 
opções de reforma”. In: SARDENBERG, Amarílis Prado (Org.). Desenvolvimento do Mercado de Capitais no 
Brasil. São Paulo: Editora Sociologia e Política, 2015, p. 81. 
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 A process consisting of ongoing tasks and activities – a means to an end, not an end itself.  

 Effected by people – not merely about policy and procedure manuals, systems, and forms, 

but about people and the actions they take at every level of an organization to affect internal 

control.  

 Able to provide reasonable assurance – but not absolute assurance, to an entity´s senior 

management and board of directors.  

 Adaptable to the entity structure – flexible in application for the entire entity or for a 

particular subsidiary, division, operating unit or business process.”6 

19. A Instrução CVM nº 505/2011, é bom salientar, não exige que os controles internos 

sejam elaborados em consonância com as orientações e princípios do COSO ou de qualquer 

outro relatório ou manual. As referências feitas aqui buscam, tão somente, demonstrar que 

existem arcabouços conceituais que facilitam a compreensão do significado das obrigações 

de controle interno.  

20. A Instrução CVM nº 505/2011 exige que o intermediário adote e implemente regras, 

procedimentos e controles internos (art. 3º, caput). Ou seja, a simples formalização de 

políticas e manuais não é suficiente, pois é necessário que o que conste naqueles documentos 

seja posto em prática, em execução. A formalização é, contudo, imprescindível: regras, 

procedimentos e controles internos devem (i) ser escritos, (ii) ser passíveis de verificação e 

(iii) estar disponíveis para consulta (art. 3º, §1º). 

21. É importante notar, contudo, que embora a norma da CVM diferencie as regras dos 

procedimentos e controles internos, exigindo que sejam formalizados, não há exigência de 

que sejam elaborados documentos independentes para tratar das regras e dos procedimentos.  

Ao contrário, a Instrução CVM nº 505/2011 confere, a meu ver acertadamente, ampla 

liberdade para que cada intermediário defina a melhor forma de documentar suas regras, 

procedimentos e controles internos. 

22.  Isso não significa, contudo, que a CVM não possa avaliar se as regras, 

procedimentos e controles internos foram adotados e implementados. E nesse ponto é 

 
6 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO. Internal Control: Integrated 
Framework, Executive Summary (2013). Disponível em: https://www.coso.org/Documents/990025P-
Executive-Summary-final-may20.pdf. 
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importante analisar o teor dos §§2º e 3º do artigo 3º da Instrução CVM nº 505/2011. 

23.  O §2º diz que “são consideradas descumprimento do disposto nos incisos I e II do 

caput não apenas a inexistência ou insuficiência das regras, procedimentos e controles ali 

referidos, como também a sua não implementação ou a implementação inadequada para os 

fins previstos nesta Instrução”. Ou seja, o artigo 3º da Instrução CVM nº 505/2011é violado 

(i) se o intermediário deixa de adotar regras, procedimentos e controles ou adota regras, 

procedimentos e controles flagrantemente insuficientes, ou (ii) se não implementar tais 

regras ou implementá-los de forma deficiente. 

24. Já o §3º do mesmo artigo 3º não cobre todas as hipóteses do §2º, referindo-se somente 

à implementação inadequada das regras, procedimentos e controles internos. Nessa hipótese, 

a avaliação acerca da adequação ou inadequação deve ser feita sistemicamente: deve-se 

demonstrar, por exemplo, a “reiterada ocorrência de falhas” ou a “ausência de registro da 

aplicação da metodologia, de forma consistente e passível de verificação”. 

25. Creio que essa diferença entre a abrangência dos §§2º e 3º do artigo 3º da Instrução 

CVM nº 505/2011 foi proposital e acertada: quando não existem regras, procedimentos e 

controles, ou se esses existem, mas claramente não cobrem algo que deveriam cobrir, não é 

preciso fazer considerações de ordem sistêmica; a rigor, a infração é consumada ainda que 

não produza resultados deletérios no mercado (ainda que esse elemento deva ser considerado 

para fins de dosimetria). Trata-se, efetivamente, de uma verificação mais formal.  

26. Por outro lado, para se discutir a implementação inadequada das regras, ou, mais 

especificamente, para que se possa formular uma acusação de que regras, procedimentos e 

controles em funcionamento não foram implementados de modo adequado, a acusação deve 

ser capaz de fazer uma alegação de caráter sistêmico, indicando, por exemplo, “a reiterada 

ocorrência de falhas” ou “a ausência de registro da aplicação da metodologia, de forma 

consistente e passível de verificação”, como, aliás, já decidiu este Colegiado no julgamento 

do PAS CVM nº 19957.002587/2017-77. 

27. No caso em apreço, vale repetir que a acusação versa sobre suposta (i) inexistência 

de regras adequadas e eficazes para o cumprimento de algumas normas da Instrução CVM 

nº 505/2011 e (ii) inexistência de procedimentos e controles internos escritos para verificar 

a implementação, aplicação e eficácia de regras sobre outros dispositivos da mesma 
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Instrução. Não se trata, portanto, de acusação sobre falhas ou fraudes reiteradas que teriam 

ocorrido no âmbito das atividades da Corretora. 

IV. ANÁLISE DO CASO 

IV.1. Inexistência de regras adequadas e eficazes para o cumprimento de normas 

contidas na Instrução CVM nº 505/2011 (art. 3º, I) 

IV.1.1. Obtenção pelo intermediário das melhores condições disponíveis no mercado 

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

28. O artigo 19 da Instrução CVM nº 505/2011 determina que “o intermediário deve 

executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas 

melhores condições que o mercado permita”. O parágrafo único daquele mesmo artigo 

determina os parâmetros que o intermediário deve levar em conta para aferir as melhores 

condições de execução: “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”.  

29. Já o caput e o §1º do artigo 20 tratam das regras, procedimentos e controles internos 

sobre a execução de ordens. Em síntese, o caput do referido comando lista as finalidades e 

§1º o conteúdo mínimo das regras, procedimentos e controles internos relacionados à 

execução de ordens. 

30. Nesse sentido, o relatório da Audiência Pública nº 04/2009 explica que o artigo 19 

“estabelece o princípio da ‘melhor execução’ e o seu parágrafo único estabelece os critérios 

a serem observados na aplicação do referido princípio à execução de ordens pelo 

intermediário. Tais critérios, por sua vez, devem ser objeto de detalhamento e ponderação 

pela instituição intermediária por meio de política específica de execução de ordem, nos 

termos do atual art. 20”7. 

31. A defesa dos diretores alega que a Acusação, ao indicar que a regra não atenderia de 

forma plena a legislação, denotaria que a regra atende, ainda que em parte, i.e., “justamente 

a frase ‘de forma plena’ é que demonstra a existência da norma”. 

 
7 Fl. 42 do relatório da Audiência Pública nº 04/2009. 
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32. O que se alega é que a Corretora não teria estabelecido regras dispondo sobre como 

seria cumprida a obrigação de obter as melhores condições para os seus clientes, em infração 

ao artigo 20, I, c/c artigo 19 da Instrução CVM nº 505/2011. 

33. Compulsando os autos, entendo ter razão a Acusação. 

34. O RPA vigente à época dos fatos elenca os tipos de ordens admitidas e inclui 

modalidades em que a Corretora fica com algum grau de discricionariedade no que diz 

respeito à execução. O referido documento também dispõe que “caso o Cliente não 

especifique o tipo de ordem relativo à operação que deseja executar, a Spinelli poderá 

escolher o tipo de ordem que melhor atenda as instruções recebidas”. 

35. Em sua manifestação prévia, a Corretora indicou que as regras referentes à matéria 

estariam no manual do home broker. Entendo, contudo, que o manual também não consiste 

em regra que supre as exigências da Instrução CVM nº 505/2011; faz, somente, referência 

ao preço, muito embora os critérios previstos no parágrafo único do artigo 19 sejam mais 

abrangentes (“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”). 

36. Ante o exposto, entendo que restou caracterizada a irregularidade. 

IV.1.2. Vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado 

(art. 20, II) 

37. Segundo a Acusação, a Spinelli não tinha, à época da inspeção, regras adequadas e 

eficazes para o cumprimento do disposto em relação à vinculação entre a ordem transmitida, 

a respectiva oferta e o negócio realizado. 

38. Entendo que não restou caracterizada a infração. 

39. Isso porque os itens 3.1 a 4.1 e 4.3 do RPA da Corretora determinam suficientemente 

que “as ordens recebidas por meio de sistema informatizado, o qual atribuirá a cada ordem 

um número sequencial de controle, data de emissão e horário de recebimento”, que “a 

formalização do registro das ordens apresentará (...) indicação do status da ordem recebida 

(executada, não-executada ou cancelada)” e que “para os clientes que operem no Home 

Broker o sistema disponibilizará mensagem com o status da ordem, quais sejam; ‘aberto’, 

‘pendente’, ‘executado’, (etc.)”. 
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40. Considerando se tratar de sistema informatizado, e que a Acusação, nesse ponto, 

limitou-se a apontar a inexistência de regras, entendo só ser possível prestar tais informações 

se houver vinculação entre ordem, oferta e negócio. 

IV.1.3. 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) 

41. A SMI reconhece que o documento apresentado pela Corretora 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”. 

42. Creio que a Acusação não logrou indicar com o mínimo de especificidade o que a 

regra deveria prever para casos em que o próprio comitente final coloca a ordem, lembrando 

que havia regramento para as operações feitas pelo home broker. Ainda que a avaliação 

acerca da existência de regras seja no plano formal, não se pode entender que os 

intermediários precisam reproduzir em suas normas todos os comandos regulamentares. 

43. Pelos mesmos motivos expostos no subitem anterior, entendo que identificação do 

comitente final nas ofertas decorre da previsão de identificação do comitente final nas ordens 

e nos negócios. 

IV.1.4. 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 (art. 29) 

44. O artigo 29 da Instrução CVM nº 505/2011 determina que “[e]m relação a todos os 

pagamentos efetuados, o intermediário deve manter arquivo com: (...) 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.” 

45. A SMI afirma que a Corretora não tinha regras internas sobre o assunto, pois os 

documentos apresentados se referem a procedimentos e não a regras. Além disso, segundo a 

área técnica, mesmo que pudessem ser considerados como regra, 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). 
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46. Discordo da área técnica. Noto, em primeiro lugar, que a Instrução CVM nº 505/2011 

é bastante específica ao definir as informações relacionadas aos pagamentos efetuados pelos 

intermediários que devem ser arquivadas. Como já me referi, a exigência de que os 

intermediários adotem e implementem regras adequadas e eficazes para o cumprimento do 

disposto no regulamento editado pela CVM não pode ser interpretada como se exigindo que 

todas os comandos normativos sejam replicados nas regras da corretora. 

47. Destaco, ainda, que o Manual de Tesouraria, no item 5 (Home Broker), determina 

que “as fichas e os comprovantes deverão ser salvos em formato (pdf)” em uma pasta na 

rede informatizada; no item 12, que “todos os documentos da área de Tesouraria são 

enviados ao escritório de contabilidade diariamente via malote / lacrado e protocolado”; e 

no item 14, determina que “todas as liberações de recursos são feitas por dois procuradores 

da Spinelli (sistema Banco)” e que “todos os comprovantes de Ted /Doc / transferência, são 

anexados às fichas retiradas clientes”. 

48. Ante o exposto, entendo que a Corretora demonstrou manter regras internas em 

relação ao exigido pelo artigo 29 da Instrução CVM nº 505/2011. 

IV.2. 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 art. 3º, II) 

IV.2.1. Identificação da data e do conteúdo de todas as alterações e atualizações 

realizadas (art. 5º, § 3º) 

49. A Instrução CVM nº 505/2011 determina que o cadastro de clientes mantido pelo 

intermediário deve permitir a identificação da data e do conteúdo de todas as alterações e 

atualizações realizadas. 

50. A SMI reconhece (i) que a Corretora utiliza sistema informatizado que mantém as 

alterações realizadas pelo cliente, data e IP (internet protocol) utilizado e (ii) a previsão 

contida em manual interno da instituição financeira de verificação periódica em base 

amostral8. No entanto, a área técnica afirma que não há menção específica à identificação da 

 
8 Item 15 do Manual de Controles – Administração de Cadastro – MCI 4.02: “efetuaremos trimestralmente 
uma verificação amostral da base de clientes ativos, confirmando que todas as informações existentes no último 
dossiê cadastral atualizado foram devidamente registradas no sistema de Cadastro de Clientes no Sinacor. A 
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data e do conteúdo das alterações e atualizações realizadas e que os controles internos se 

restringem à última versão do cadastro de clientes, quando deveria abranger todas as 

atualizações feitas. 

51. No que se refere à data das atualizações realizadas, a imputação não merece 

prosperar. Além de o sistema informatizado conter essas informações, a Corretora 

demonstrou a previsão de controles internos escritos sobre cadastro de clientes (e a data de 

sua atualização), pois o mencionado manual interno prevê que a atualização cadastral de 

clientes deve ser promovida em períodos não superiores a 24 (vinte e quatro) meses; que a 

área de cadastro identifica as fichas cadastrais que devem ser atualizadas e comunica os 

clientes sobre o fim da validade das informações cadastrais mantidas na corretora para que 

proceda à atualização; que o cliente deverá efetuar a atualização em, no máximo, 15 (quinze) 

dias e que caso os clientes não o façam, a área de cadastro efetua a inativação ou bloqueio 

da conta no sistema, após a aprovação prévia do Comitê Diretivo9. 

52. Quanto à afirmação de que os controles internos se limitavam à verificação em base 

amostral da última atualização (e não de todas as anteriores), a infração restou demonstrada. 

53. A Corretora demonstrou que mantinha rotina trimestral de “verificação amostral da 

base de clientes ativos, confirmando que todas as informações existentes no último dossiê 

cadastral atualizado foram devidamente registradas no sistema de Cadastro de Clientes”. No 

entanto, o procedimento implementado claramente era insuficiente para garantir o 

cumprimento da exigência normativa, pois o exame da mais recente alteração cadastral não 

permite ao intermediário verificar se todas as alterações e atualizações realizadas no cadastro 

de clientes estão devidamente registradas como expressamente exige o artigo 5º, §3º, da 

Instrução CVM nº 505/2011. 

 
base amostral não poderá ser repetida. Esta amostra terá como base a relação de clientes ativos, considerando 
principalmente aqueles com as maiores movimentações e/ou com os maiores valores custodiados. A amostra 
deverá conter 50 cadastros de clientes. Os resultados serão devidamente formalizados e ficarão à disposição 
dos órgãos fiscalizadores”. 

9 Itens 13 e 14 do mesmo Manual. 
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IV.2.2. Identificação das pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de um 

comitente (art. 5º, § 4º) 

54. A SMI afirma que (i) não localizou os procedimentos e controles internos sobre o 

assunto e (ii) no ano seguinte, auditoria realizada pela BSM verificou que a Corretora 

reportou um número muito inferior de pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais 

de um comitente para a BM&FBovespa (atual B3 S.A.). 

55. Ainda na fase de investigação, a Corretora alegou que a divergência constatada pela 

BSM decorreu de interpretação divergente de Ofício Circular BM&FBOVESPA, pois 

entendia ser necessário enviar informações apenas com novas pessoas autorizadas a emitir 

ordens por mais de um comitente, e assim, encaminhou mensagem eletrônica contendo a 

relação de pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de um comitente. 

56. A mencionada mensagem contém planilha com mais de dezesseis mil linhas10, o que 

demonstra que a Corretora mantinha controles informatizados sobre o assunto. 

57. No meu entender, o fato de essas informações terem sido enviadas após a auditoria 

realizada pela BSM, no ano seguinte à realizada pela CVM, não permite concluir que o 

controle não existia antes, podendo-se entender que a discrepância entre os reportes enviados 

à bolsa nos dois anos efetivamente se deveu a uma interpretação equivocada da regra. E, 

nessa perspectiva, não vejo como, a partir do problema do reporte, concluir que não havia 

um procedimento destinado a assegurar o cumprimento das obrigações de identificação das 

pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de um comitente e de sua comunicação 

à bolsa, objeto da acusação formulada. 

IV.2.3. Transmissão de ordens por escrito, telefone e outros sistemas de transmissão de 

voz e sistemas eletrônicos de conexões automatizadas (artigo 12) 

58. Segundo o artigo 12 da Instrução CVM nº 505/2011, “o intermediário somente pode 

executar ordens transmitidas por “escrito” (inciso I); por “telefone e outros sistemas de 

transmissão de voz” (inciso II); ou por “sistemas eletrônicos de conexões automatizadas” 

(inciso III). Requer, ainda, que todas as ordens sejam registradas, identificando-se o “horário 

 
10 Doc. nº 0574889, item “ii”. 
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do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução” 

(parágrafo único). 

59. As respostas enviadas pelos Acusados demonstram, em linha com o que alega a 

Acusação, que a Corretora havia adotado normas a respeito da matéria, mas não havia 

implementado procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a 

implementação, aplicação e eficácia das referidas regras – ao menos, não procedimentos 

escritos e passíveis de verificação, como exige a Instrução CVM nº 505/2011.  

60. A Corretora chegou a apresentar relatórios indicando genericamente que a área de 

Compliance monitorava a atuação das demais áreas, mas não há registro formal dos 

procedimentos que deveriam ser seguidos nem uma descrição mais detalhada do trabalho 

que foi efetivamente realizado, o que demonstra o descumprimento das obrigações de ordem 

mais formal que baseiam a Acusação. Ressalto, mais uma vez, que nesse tipo de acusação 

não é necessário indicar que a ausência de procedimentos ou controles resultou em prejuízo 

efetivo a determinado cliente. Assim, entendo que restou caracterizada a infração indicada 

pela Acusação.   

IV.2.4. Condições e regras para recepção de ordens transmitidas por Sistemas 

Eletrônicos de Conexões Automatizadas (artigo 15) 

61. A discussão sobre esse ponto refere-se à adoção e implementação de procedimentos 

e controles internos destinados a verificar a eficácia das regras e procedimentos escritos e 

que tratam da matéria. 

62. 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. 

63. Compulsando os autos, encontro documentos que indicam que controles haviam sido 

implementados. O Relatório de Controles Internos (“RCI”) referente ao segundo semestre 

de 2014, por exemplo, destacava que “[a] Gerência de Compliance monitora a regularização 

das deficiências identificadas, reportando-se à alta administração” ao tratar do 
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“acompanhamento da efetividade das medidas corretivas e dos planos de ação definidos para 

mitigar os riscos identificados”11. 

64. Identifiquei, ainda, passagem relevante em outro RCI, referente ao primeiro semestre 

de 2017 (posterior, portanto, à inspeção realizada pela CVM), que pontuava que “a área de 

compliance e auditorias realizam semestralmente testes de verificação a fim de identificar se 

há divergências nas transmissões de ordens”. Em relação às operações via home broker, 

afirma que são avaliadas as origens das ofertas inseridas (IP do usuário) nos sistemas de 

gerenciamento de ordens utilizados pela Corretora12. Especificamente em relação à execução 

de ordens, o documento reafirma o seu normativo interno, no sentido de que “quando 

identificado divergências na execução de ordens, a área deve criar uma ocorrência no sistema 

SIGS, a mesma é acompanhada pela área de Compliance e Diretoria. Ademais, o 

monitoramento da execução de ordens é acompanhado juntamente com os monitoramentos 

de transmissão de ordens”. 

65. Assim como no item anterior, entendo que registros genéricos como os acima 

referidos não satisfazem a exigência da norma de que o intermediário mantenha registro dos 

procedimentos implementados escritos e passíveis de verificação. Descrições genéricas 

sobre trabalhos realizados – e pode-se, para fins do argumento, admitir que o trabalho foi 

efetivamente realizado – não são registros “passíveis de verificação”.  

66.  Assim, entendo que restou caracterizada a infração indicada pela Acusação.   

IV.2.5. Execução das ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de 

indicação, nas melhores condições que o mercado permita (artigo 19) 

67. A imputação decorre de a Acusação não ter identificado, durante a inspeção ou nas 

respostas aos ofícios posteriormente enviados, procedimentos formalizados e passíveis de 

verificação a respeito da exigência normativa de que as ordens sejam executadas nas 

condições indicadas pelos clientes ou, na falta de indicação, nas melhores condições que o 

mercado permita. 

68. Nesse caso, embora a Corretora possuísse um sistema informatizado, não há qualquer 

 
11 Fl. 75 do doc. nº 0379589. 

12 Fl. 6 e seguintes do doc. nº 0379610. 



 
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 – Voto – Página 17 de 21 

 

indicação de que havia procedimentos e controles em funcionamento para assegurar que as 

exigências da norma e das regras (que, como visto, eram insuficientes) estavam sendo 

cumpridas. Diante desse quadro, entendo que essa irregularidade também restou 

caracterizada. 

IV.2.6. Tipos de ordens aceitas (artigo 20, §1º, I) / Forma de transmissão (artigo 20, §1º, 

III) / Procedimentos de recusa (artigo 20, §1º, V) / Cancelamento ou alteração de ordens 

(artigo 20, §1º, VII) 

69. Trata-se de mais acusações baseadas na falta de evidências de que a Corretora possuía 

controles destinados a aferir se suas regras e procedimentos eram adequados para assegurar 

o cumprimento das regras acima indicadas.  

70. A Corretora se limitou a informar que seus clientes, durante o cadastro, deveriam 

expressamente (i) indicar os tipos de ordem aceitas, (ii) concordar com as formas de 

transmissão das ordens, e se comprometer a observar os procedimentos (iii) de recusa e (iv) 

para cancelamento ou alteração de ordens. Tais medidas são procedimentos, mas a Instrução 

CVM nº 505/2011 não se satisfaz com a formalização de procedimentos: deve haver, ainda, 

evidência de que esses foram implementados e de que havia controles para testar a sua 

adequação.  

71. No caso, não há qualquer indicação de que havia algum tipo de controle destinado a 

testar se o procedimento baseado no cadastro estava sendo cumprido e era suficiente. Por 

exemplo, a Corretora poderia periodicamente selecionar uma amostra de ordens ou de 

clientes para testar se as ordens aceitas eram somente as do tipo indicado no cadastro. Dado 

que a Instrução CVM nº 505/2011 exige que regras, controles e procedimentos sejam escritos 

e passíveis de verificação, concluo novamente pela procedência da acusação. 

IV.2.7. Forma e critérios para distribuição dos negócios realizados (art. 20, §1º, IX) 

72. O artigo 20 da Instrução CVM nº 505/2011 determina que os intermediários devem 

estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre forma e critérios para 

distribuição dos negócios realizados. 
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73. A Corretora logrou apresentar apenas o item 5 do RPA, abaixo transcrito: 

“Conforme Instrução nº 505 da CVM, a introdução das ordens nos mercados da Bolsa e a 

sua associação aos negócios efetivamente realizados na Bolsa, obedecem aos seguintes 

critérios: 

a) Somente as ordens que sejam passíveis de execução no momento da efetivação de um 

negócio concorrerão em sua distribuição; 

b) As ordens de pessoas não vinculadas à SPINELLI terão prioridade em relação às ordens 

de pessoas a ela vinculadas; 

c) As ordens administradas, de financiamento, monitoradas e casadas terão prioridade na 

distribuição dos negócios, pois estes foram realizados exclusivamente para atendê-las; 

d) As ordens recebidas de Brokerage e Repasse Tripartite terão os mesmos critérios de 

distribuição anteriormente mencionados. 

e) Observados os critérios mencionados nos itens anteriores, a numeração cronológica de 

recebimento da ordem determinará a prioridade para o atendimento de ordem emitida por 

conta de Cliente da mesma categoria, exceto a ordem monitorada, em que o Cliente pode 

interferir, via telefone, no seu fechamento.” 

74. Entendo que o item do RPA consiste em uma regra, que, sozinha, não satisfaz as 

exigências da Instrução CVM nº 505/2011, que, como visto, exige também a adoção e 

implementação de “procedimentos e controles internos”.  

75. Vale dizer, não há previsão de nenhuma atividade de rotina com a finalidade de 

verificar se os comandos do mencionado item 5 do RPA foram implementados, estão sendo 

cumpridas e são suficientes. 

76. Assim, entendo que a irregularidade restou caracterizada. 

IV.2.8. Reespecificação de negócios (art. 23) 

77. A Instrução CVM nº 505/2011 proíbe a reespecificação de negócios, exceto em 

hipóteses taxativamente nela previstas. 

78. A Corretora demonstrou que seu “Manual de controles – Política de registro de 

ocorrências” previa controles internos escritos quanto ao assunto somente em relação à 

hipótese de erro operacional (§3º do artigo 23 da mencionada Instrução), sem contemplar as 
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demais hipóteses previstas no mesmo artigo, que são relacionadas a administradores de 

carteira13. 

79. Assim, a meu ver, restou caracterizada a infração. 

IV.2.9. Prazo mínimo de 5 (cinco) anos para manutenção de arquivos (art. 36) 

80. O artigo 36 da Instrução CVM nº 505/2011 determina que, como regra geral, os 

intermediários devem manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados do recebimento 

ou da geração pelo intermediário todos os documentos e informações exigidos pela 

mencionada Instrução.  

81. A SMI reconhece que a Corretora apresentou (i) 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 ao sistema de backup da Corretora, além de procedimentos quanto a 

gravações telefônicas originadas ou recebidas pelos seus ramais. 

82. No entanto, a área técnica afirma que não foram apresentados procedimentos e 

controles internos relacionados ao restante das informações, i.e., “não somente das 

informações constantes no Sinacor ou gravados de forma eletrônica, mas também de toda a 

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

relacionados com o exercício de suas funções, inclusive os físicos.” 

83. Embora entenda que acusações baseadas na inexistência das regras, controles e 

procedimentos exigidos na regulação da CVM possam, em tese, ser formuladas em abstrato, 

ou seja, sem a demonstração de um descumprimento efetivo de um outro dever (que não o 

de adotar e implementar as referidas regras, controles e procedimentos) creio que, nesse 

ponto, a acusação deveria ter sido mais específica.  

84. Do jeito que a acusação foi formulada, entendo que a SMI não logrou afastar o 

argumento de defesa, de que a Corretora guardava todos os seus documentos por meio 

eletrônico, pois não indicou, com um mínimo de concretude, qual procedimento deveria ter 

sido adotado e não foi. Ao que pude constatar, a Corretora digitalizava todos os documentos 

que eventualmente recebia em via física. 

 
13 Manual de controles – Política de registro de ocorrências – MCI 5.10, especialmente item 2.1.2. 
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V. DIRETORES 

85. A Instrução CVM nº 505/2011 determina que “[o] intermediário deve indicar: I – um 

diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta 

Instrução; e II – um diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos e 

controles internos previstos no inciso II do caput do art. 3º.” 

86. No caso dos autos, é incontroverso que Nelson Spinelli e José Malheiro foram os 

diretores responsáveis indicados pela Corretora durante longo período (entre 2012 e 201814), 

nos termos do artigo 4º, I e II, respectivamente, cabendo a eles tomar as medidas adequadas 

ao cumprimento do disposto na mencionada Instrução e, mesmo após diversos 

questionamentos e oportunidades de manifestação, eles não conseguiram demonstrar que a 

Corretora atuava em consonância com todos os requisitos exigidos. 

VI. DOSIMETRIA 

87. Por todo exposto, entendo que a acusação é parcialmente procedente, restando 

configuradas as infrações descritas nos itens IV.1.1, IV.2.1, IV.2.3, IV.2.4, IV.2.5, IV.2.6, 

IV.2.7 e IV.2.8 deste voto. 

88. Embora as infrações ao artigo 3º da Instrução CVM nº 505/2011 sejam consideradas 

graves para os fins previstos no §3º do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, nos termos do artigo 

38 da mesma Instrução, entendo que o rol de possíveis infrações ao referido comando é 

heterogêneo e que a decisão acerca da penalidade a ser cominada deve, necessariamente, 

considerar a gravidade da infração efetivamente praticada. 

89. Nesse ponto, começo destacando que, embora no regime vigente a adoção e 

implementação de regras, procedimentos e controles seja de suma importância, o caso em 

tela envolve infrações que não produziram efeitos deletérios concretos no mercado. Na 

minha avaliação, a penalidade por infrações a normas de perigo deve ser menor do que a 

penalidade por infrações a norma de dano. 

90. Destaco, contudo, ter concluído pela procedência da maioria das acusações. Essas, 

na minha avaliação, têm materialidade que justificam a cominação de penalidade. 

 
14 Itens 85 a 86 do termo de acusação. 
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91. No entanto, entendo que não se justifica a aplicação de uma penalidade de maior 

gravidade. Embora as obrigações de compliance não sejam novas, creio que muitos 

intermediários ainda não têm total clareza sobre como cumprir, de forma plenamente 

satisfatória, as obrigações do artigo 3º. Essa dificuldade, na minha avaliação, decorre do fato 

de que o surgimento de uma verdadeira cultura de compliance é um fenômeno relativamente 

recente e que as melhores soluções não são aquelas disponíveis em prateleiras, mas aquelas 

desenvolvidas de modo customizado à realidade do participante, refletindo, por exemplo, 

seu porte, o perfil dos seus clientes e a sua linha de atuação.  

92. Indo adiante, mas ainda tratando da dosimetria, parece-me relevante assinalar que, 

na maior parte dos casos, é a BSM que realiza auditorias junto aos intermediários para 

verificar se as regras, controles e procedimentos atendem às exigências da regulação. 

Historicamente, o autorregulador tem por hábito, na primeira constatação de problemas 

similares aos que resultaram na apresentação do termo de acusação neste processo, 

apresentar uma lista de tópicos a serem ajustados, somente propondo medida sancionadora 

quando o problema se mostra reincidente. 

93. Penso que a linha que vem sendo adotada pela BSM ainda é, no atual estágio do 

nosso mercado, a mais adequada e recomenda que, no caso em tela – em que o processo 

sancionador foi instaurado em razão de problemas identificados na primeira inspeção –, seja 

aplicada uma penalidade de menor gravidade.  

94. Ressalto, por fim, que os bons antecedentes dos Acusados devem ser também 

considerados. 

95. Assim, tendo em vista o exposto, voto pela condenação da Corretora, de José 

Malheiro e de Nelson Spinelli à penalidade de advertência. 

É como voto. 

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021. 

 

Gustavo Machado Gonzalez 

Diretor Relator 


