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TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ÜRDINÁRIO N" 6/2016 

Acusados: Alpes ·cCTVM S.A. 

Reginaldo Alves dos Santos 

I. INTRODUÇÃO 

1. O Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESP A Supervisão de Mercados 

("BSM"), no exercício da competência que lhe é conferida pela Instrução da Comissão de 

Valores Mobiliários ("CVM") no 461, de 23/10/2007, determina a instauração de Processo 

Administrativo Ordinário em face de Alpes CCTVM S.A. ("Alpes" ou "Corretora"), 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° com sede 

na 

e (ii) do Diretor de Relações com o Mercado da Corretora, Reginaldo Alves dos Santos 

("Reginaldo" ou "Diretor"), inscrito no CPF/MF sob 

, com endereço 

em razão do descumprimento de solicitação de informações 

requeridas pela BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados - BSM ("BSM"), acerca de 

conta-corrente dos clientes da Corretora, conforme será exposto. 

11. FATOS 

2. Em 19.2.20 16, a BSM recebeu reclamações de clientes d 

, relacionadas ao processo de migração decorrente da aquisição da 

plataforma eletrônica de negociação homebroker da Alpes (Doc. 1 ). 
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3. A BSM, visando investigar os fatos apresentados, solicitou à Alpes, em 

16.3.2016, por meio de oficio 0367/2016-DAR-BSM (Doc. 2), que enviasse no prazo de 3 

(três) dias úteis do recebimento da correspondência, informações sobre saldos em conta

corrente de todos os clientes da Corretora. 

4. Em razão de ausência de resposta da Alpes, a BSM enviou novo oficio 

0413/2016-DAR-BSM em 29.3.2016, reiterando a solicitação de 16.3.2016, para que a 

Corretora apresentasse as informações solicitadas no prazo de 1 (um) dia útil do recebimento 

(Doc. 3). Até a presente data a Alpes não respondeu os referidos ofícios da BSM. 

5. Em 5.4.2016, o investidor , enVIOU 

correspondência à BSM (Doc. 4), informando que solicitou migração de custódia de ativos e 

de valor no importe de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), de sua conta-corrente na 

Corretora Alpes para a--

6. - alegou que as ações foram transferidas regularmente, mas o valor 

solicitado ficou pendente, tendo a Corretora deixado de se manifestar a respeito, após 

solicitação de esclarecimentos, razão pela qual pleiteou a verificação por parte da BSM. 

7. Na mesma data, a BSM recebeu correspondência da procuradora do investidor 

(Doc. 5), cotista do 

8. - afirmou que o Clube de Investimento possuía um total de 5 (cinco) 

cotistas ativos e que a Alpes seria a administradora do Clube. 
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9. Informou que, após ser noticiado do encerramento das atividades da Corretora, em 

dezembro de 2015, solicitou a transferência do patrimônio do Clube para outra corretora, 

ocasião na qual tomou conhecimento de que a Corretora, sem sua autorização, utilizou-se do 

dinheiro investido do Clube para pagamento de despesas da própria Corretora, o que teria sido 

confirmado pelo Diretor de Relações com o Mercado da Corretora, Reginaldo. 

1 O. A conduta da Corretora e de seu Diretor, de não atender à solicitação da BSM, 

caracteriza infração ao inciso I, do artigo 52 da Instrução CVM n° 461/2007', diante do 

descumprimento da determinação de envio de informações solicitadas pela BSM, no exercício 

de sua competência de fiscalização dos Participantes. 

11. A fim de alcançar tal propósito, a CVM conferiu à BSM a competência de 

fiscalizar, direta e amplamente, as pessoas autorizadas a operar, na forma do artigo 43, li, da 

Instrução CVM n° 461/20072
, podendo delas exigir todas as informações necessárias ao 

exercício de sua competência, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo 

normativo3
. 

1 Art. 52. As pessoas autorizadas a operar, em nome próprio ou de terceiros, em mercado organizado: 
I - devem acatar e dar cumprimento às decisões dos órgãos de administração e de fiscalização e supervisão da 
entidade administradora; e 
11 - devem prestar todas as infonnações, conforme requerido pelos órgãos de administração e de fiscalização e 
supervisão da ent idade administradora. 
2 Instrução CVM n° 46112007: 
Art. 43: "Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, sem prej uízo de outras atribuições que lhe sej am 
conferidas: 
( ... ) 
li. fiscalizar, direta e amplamente, as pessoas autorizadas a operar; 
( ... )". 
3 Instrução CVM no 461/2007: 
Art. 43: ( ... ) 
§I o O Departamento de Auto-Regulação pode, no exercício de suas atividades, exigir das pessoas autorizadas a 
operar e da própria entidade administradora do mercado todas as informações, ainda que sigilosas, necessárias ao 
exercício de sua competência" . 
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12. O Regulamento de Acesso da BM&FBOVESP A, que trata dos requisitos de 

acesso e permanência dos Participantes aos mercados administrados pela BM&FBOVESPA, 

inclui a sujeição do Participante à supervisão e fiscalização da BSM. 

13. Adicionalmente, nos termos da cláusula 3 .1.1 do Contrato de Acesso aos Sistemas 

de Negociação dos Mercados Administrados pela Bolsa de Valores de São Paulo firmado pela 

Corretora em 18.1.20084 (Doc. 6), a Corretora obrigou-se a estar sujeita à supervisão e 

fiscalização, e, dessa forma, prestar as informações solicitadas pela BSM, o que não ocorreu. 

111. RESPONSABILIDADE Do DIRETOR 

14. Reginaldo, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado da Corretora, na 

forma do artigo 32 das regras de acesso e permanência para os mercados administrados pela 

BM&FBOVESPA, estabelecidas no Roteiro Básico do Programa de Qualificação 

Operacional, anexo ao Ofício Circular n° 78/2008-DP ("Roteiro Básico"), deve zelar pela 

integridade e regular funcionamento do mercado, assegurando o cumprimento das regras de 

mercado pela Corretora que inclui (a) acatar e cumprir as decisões dos órgãos de 

administração e de fiscalização e supervisão da entidade administradora e (b) prestar todas as 

informações, conforme requerido pelos órgãos de administração e de fiscalização e supervisão 

da entidade administradora. 

15. Portanto, o Diretor Reginaldo, na qualidade de responsável pelo cumprimento das 

regras de mercado, deve responder pelo descumprimento da cláusula 3.1.1 do Contrato de 

Acesso aos Sistemas de Negociação dos Mercados Administrados pela Bolsa de Valores de 

4 3.1. "O PARTICIPANTE obriga-se a cumprir todas as obrigações previstas no presente Contrato, no 
Regulamento de Operações, no Manual de Procedimentos Operacionais, no Regulamento do Participante, nas 
Condições Comerciais e nas demais normas da BVSP, notadamente: 
3.1.1. sujeitar-se à supervisão e fiscalização da BVSP e da BSM; ( .. . )" 
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São Paulo, bem como dos incisos I e II do artigo 52 da Instrução CVM n° 461/2007, diante do 

não atendimento das solicitações da BSM, que determinou a apresentação de informações 

pela Corretora acerca da conta-corrente dos investidores, obstando, por consequência, o 

acesso de informações e documentos necessários à averiguação do atendimento das regras 

aplicáveis, nos termos do artigo 12, parágrafo primeiro, do Anexo II (Regulamento do 

Participante) ao Ofício Circular n° 078/2008-DP5
. 

IV. ACUSAÇÃO 

16. Diante do exposto, conclui-se que: 

(a) a Corretora infringiu o artigo 52, incisos I e II, da Instrução CVM n° 461/2007, 

em razão do descumprimento de solicitação da BSM de apresentação de 

informações pela Corretora sobre saldos em conta-corrente dos clientes, obstando 

o acesso a informações e documentos necessários à averiguação do atendimento 

das regras aplicáveis, conforme exposto nos itens acima; 

(b) Reginaldo, Diretor de Relações com o Mercado da Corretora, responsável por 

assegurar que fossem acatadas e cumpridas as decisões dos órgãos de 

administração e de fiscalização e supervisão da entidade administradora, bem 

como prestadas todas as informações, conforme requerido pelos órgãos de 

administração e de fiscalização e supervisão da entidade administradora, na forma 

5 Anexo 11 (Regulamento do Participante) ao Ofício Circular n° 078/2008-DP: 
Artigo 12. Pelo não cumprimento das cláusulas do Contrato de Acesso aos Sistemas de Negociação dos 
Mercados Administrados pela BVSP, das regras deste Regulamento, do Regulamento Operacional, do Manual 
de Procedimentos Operacionais e do Código de Conduta da BVSP, o Participante sujeita-se, segundo a gravidade 
da infração, às penalidades, não cumulativas, de advertência, multa, suspensão e exclusão dos sistemas de 
negociação dos mercados administrados pela BVSP. 
Parágrafo primeiro - Sujeitam-se, também, às penalidades referidas neste artigo, os administradores, 
empregados, prepostos e os operadores dos Participantes". 
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do artigo 12, parágrafo primeiro, do Anexo II (Regulamento do Participante) ao 

Oficio Circular n° 078/2008-DP, responde pelo descumprimento (a) da cláusula 

3.1.1 do Contrato de Acesso aos Sistemas de Negociação dos Mercados 

Administrados pela Bolsa de Valores de São Paulo, bem como (b) dos incisos I e 

II do artigo 52 da Instrução CVM no 461/2007. 

17. Intimem-se os Acusados para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem defesa, 

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

artigo 37 e seguintes do Regulamento Processual da BSM. 

São Paulo, 7 de abril de 2016. 

Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 
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