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TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO N" 13/2016 

Alpes CCTVM S.A. 

Reginaldo Alves dos Santos 

I. INTRODUÇÃO 

1. O Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados 

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

Valores Mobiliários ("CVM") n° 461, de 23/10/2007, determina a instauração de Processo 

Administrativo Ordinário em face de Alpes CCTVM S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n° , com sede na 

("Alpes" ou "Corretora") 

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

, com 

endereço Paulo/SP 

("Reginaldo" ou "Diretor" e, em conjunto com Alpes os "Acusados"), em razão dos fatos e 

elementos de autoria e materialidade de infração apurados pela BSM. 

11. Dos F ATOS 

2. A BSM verificou que a Alpes deixou indisponível o recurso de seus clientes, 

não transferir, mediante solicitação, R$ 1.320.898,59 (um milhão, 

trezentos e vinte mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) para o 

Clube e R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais) para - de suas contas-correntes na 
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Corretora para suas contas bancárias, pelo período de 111 dias e 35 dias, respectivamente, em 

infração aos artigos 30, parágrafo único', e 32, f, da Instrução CVM n° 505/2011, como se 

verá a seguir: 

3. O investidor - apresentou Reclamação ao Mecanismo de Ressarcimento 

de Prejuízos ("MRP") em 4/4/2016 de n° - (doc. 1) e no dia seguinte, 

correspondência de igual teor (doc. 2), informando que, em razão do descredenciamento da 

Alpes para atuar nos sistemas de negociação da BM&FBOVESPA, o investidor solicitou a 

transferência de custódia e saldo que possuía na sua conta na Alpes para a 

4. - afirmou que a custódia foi transferida regularmente, no entanto, o saldo 

que possuía em sua conta-corrente na Corretora, no valor de R$ 1.3 80,00 (mil trezentos e 

oitenta reais) não foi transferido para sua conta-corrente bancária, apesar do pedido expresso 

para tanto em 26/2/2016 (doc. 3). 

5. Nas comunicações enviadas à BSM, Benedito informou que tentou contato por 

diversas oportunidades com a Corretora, porém sem qualquer resposta. 

6. Em 25/7/2016, outra denúncia foi recebida pela BSM, enviada pela procuradora 

do investidor (doc. 4 ), cotista do -

1 Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade em relação a seus 
clientes. Parágrafo único. É vedado ao intermediário privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele 
vinculadas em detrimento dos interesses de clientes. 
2 Art. 32. O intermediário deve: 
I - zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, inclusive quanto à seleção de clientes e à 

exigência de garantias; ( .. 0p). , 
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7. A procuradora do investidor - informou que, após ser noticiado sobre o 

encerramento das atividades da Corretora, em dezembro de 2015, o gestor do Clube solicitou 

a transferência do patrimônio do Clube para outra corretora, e até a referida denúncia, o 

dinheiro não havia sido transferido. 

8. Afirmou que, em 2211/2016, a Alpes teria resgatado 66.280,2444919 quotas do 

de titularidade do , e que, após o depósito desse 

valor na conta-corrente da Corretora, não houve o devido repasse à conta-corrente do Clube. 

9. A BSM já havia solicitado para a Corretora, em 16/3/2016 e 29/3/2016, extratos 

de conta-corrente dos investidores para a realização de auditoria (doc. 5- fls. 811 0), e devido a 

não apresentação pela Corretora dos referidos extratos, que inviabilizou a análise da 

veracidade das denúncias apresentadas, a BSM instaurou o processo administrativo n° 6/201 6 

("PAD 6/2016") em 7/4/2016 (doc. 5), em razão de infração ao inciso I, do artigo 52 da 

Instrução CVM no 461 /20073
. 

1 O. Os fatos descritos no P AO 6/2016 faziam referência às denúncias apresentadas, 

que foram anexadas ao Termo de acusação do referido processo (doc. 5, fls . 11115). 

11. Em 12/6/2016, a Corretora e seu Diretor Reginaldo apresentaram manifestação, 

no âmbito do PAD 6/2016, narrando que teriam transferido o valor de R$ 1.380,00 (mil, 

trezentos e oitenta reais) em 1°/4/2016 para a conta-corrente de - e o valor de 

R$ 1.320.898,59 (um milhão, trezentos e vinte mil, oitocentos e noventa e oito reais e 

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

supervisão da entidade administradora~ -
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cinquenta e nove centavos) em 24/5/2016, para a conta-corrente do 

fls. 49/71). 

(doc. 5 -

12. Em 24/7/2016, o Sr. cotista do -

- ' apresentou manifestação à BSM (doc. 6), informando que o valor transferido pela 

Corretora estaria abaixo do valor devido e reiterando os fatos já apresentados por -

13. Em razão desse fato, a BSM enviou o ofício OF/BSM/DAR-1327/2016, em 

28/7/2016, à Corretora e ao seu Diretor (doc. 7), questionando sobre a nova manifestação 

apresentada pelo cotista do Clube, para que respondessem no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

14. Em 2/8/2016, a Corretora apresentou manifestação (doc. 8) afirmando, em 

resumo, que: 

a) não há valor devido para pagamento ao relativo às cotas do 

Fundo, vez que a totalidade do valor já havia sido repassada; 

b) o pleito dos cotistas do possivelmente faria referência à 

correção monetária do numerário que ficou "parado" entre a data de solicitação do 

resgate do Fundo e a data da efetiva transferência dos recursos para a -

c) o período entre a Assembleia de cotistas, de 2111 2/2015, que deliberou sobre a 

transferência dos recursos do Clube para a - - e a efetiva 

transferência daqueles, se deu em razão de problemas em relação ao formato de 

arquivos, códigos de investidor inválidos e problemas de sistemas para gerar 

relatório~ 
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d) a Corretora foi obrigada a aguardar a mudança da administração do Clube, da 

Alpes para a - para que pudesse fazer o repasse financeiro devido aos 

quotistas. 

15. Visando esclarecer os argumentos apresentados pela Corretora, em 8/8/2016, a 

BSM solicitou, à área de cadastro da BM&FBOVESP A, informações sobre a alteração na 

administração do , da Corretora Alpes para a (doc. 9). 

16. Em resposta, a área de cadastro da BM&FBOVESP A informou que: 

a) em 2 1112/2015, foi realizada Assembleia de cotistas que deliberou a 

transferência do patrimônio do Clube da Corretora Alpes para a 

b) em 811 /2015, foi enviada à BM&FBOVESPA cópia da ata de assembleia que 

aprovou a deliberação acima; 

c) em 1°/2/2015, houve a comunicação da de que a transferência 

havia sido incluída no sistema RCL (Registro de Clubes de Investimentos) para 

que a área de cadastro da BM&FBOVESP A pudesse aprovar; e 

d) em 3/2/2015, a transferência foi aprovada pela BM&FBOVESPA no sistema 

RCL (Registro de Clubes de Investimento~ 
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111. DA CONDUTA DA CORRETORA ALPES 

17. A Alpes, em resposta ao MRP 372/2016 e ao PAD n° 6/2016, se restringiu a 

informar à BSM que os valores solicitados pelos clientes já haviam sido ressarcidos em 

1°/4/2016 para - e em 24/5/2016 para o , (doc. 1, fls. 24 e doc. 5, fls. 

50), sem, no entanto, contestar os fatos apresentados, e principalmente, sem contestar a ordem 

de transferência expressa dos clientes, o que tomou esse fato incontroverso. 

18. O extrato de conta-corrente do investidor - perante a Con-etora 

demonstrou que, no dia 26/2/2016, data do requerimento de transferência à Corretora, havia o 

saldo de R$ 1.386,54 (mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), 

razão pela qual a Corretora deveria ter atendido a solicitação do investidor. 

19. Além disso, o investidor - relatou em sua comunicação à BSM, que tentou 

contato por diversas vezes com a Alpes, para que fosse transferido o saldo depositado em sua 

conta na Corretora para sua conta-corrente bancária, mas não obteve êxito. 

20. Em relação à denúncia do , afirmaram os cotistas que a Corretora 

teria se apropriado indevidamente de 66.280,2444919 quotas do 

titularidade do Clube. 

de 

21. O extrato de conta-corrente apresentado pela Alpes (doc. 5 - fls. 71) demonstrou 

que, de fato, em 22/0112016, houve um resgate no valor de R$ 1.313.205,59 (um milhão, 

trezentos e treze mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente a quotas 

do Fundo. 
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22. A alteração da administração do Clube, da Corretora Alpes para a -

~'foi aprovada no sistema de Registro de Clubes de Investimentos em 3/2/2016 (doc. 9). 

Entretanto, a Alpes somente transferiu o valor de R$ 1.313.205,59 (um milhão, trezentos e 

treze mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), 3 meses após essa data, ou seja, 

em 24/5/2016, razão pela qual inexiste justificativa para referida demora. 

23. Tanto o investidor - quanto o , tiveram indisponibilidade 

de seus recursos em razão da conduta da Corretora. Os investidores solicitaram a transferência 

dos valores depositados na Corretora, e tiveram demora para referida transferência, em 35 

dias para - e 111 dias para o Clube, sem motivação. 

24. Os recursos solicitados e não transferidos aos clientes, ficaram depositados na 

conta-corrente bancária da Corretora, integrando seu caixa e em sua disponibilidade. 

25. Conclui-se, portanto, que a Corretora, de forma discricionária, não transferiu 

recurso que era devido aos investidores. Agindo assim, a Corretora foi desleal com seus 

clientes, deixando de atender as ordens por eles enviadas e descumprindo as regras 

estabelecidas pela CVM e pela BM&FBOVESP A. 

26. Diante dos fatos narrados, conclui-se que a Corretora não cumpriu o disposto nos 

artigos 30, caput, e 32, I, da Instrução CVM no 505/2011 , pelos quais o intermediário deve 

exercer suas atividades com boa-fé, diligência e lealdade em relação a seus clientes, além de 

zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado: 

Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa-fé, diligência e 

lealdade em relação a seus clientes. Parágrafo único. É vedado ao intermediário 
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privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas em detrimento 

dos interesses de clientes (grifo nosso). 

27. Os investidores, quando depositam dinheiro em sua conta-corrente na Corretora 

para atuação no mercado de capitais, têm a legítima expectativa de que o Participante agirá 

com lealdade e boa-fé, atendendo às solicitações de saque ou investimento, o que não ocorreu. 

28. Quanto ao artigo 32 da mesma instrução, a integridade a ser zelada pelas 

instituições intermediárias visa garantir proteção e segurança aos investidores e deve ser 

mantido a partir de normas regulamentadoras, de forma a prevenir o surgimento de 

irregularidades e ilícitos que venham a abalar a confiança e o bom funcionamento do 

mercado: 

Art. 32. O intermediário deve: 

I - zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, inclusive quanto à 

seleção de clientes e à exigência de garantias; (grifo nosso). 

29. Conforme o Relatório do Edital de Audiência Pública que discutiu a minuta da 

ICVM 505/20114, destacou-se a importância dos princípios basilares do mercado de capitais, 

para a confiabilidade do mercado: "estabelece diversas normas de conduta que devem ser 

observadas pelos intermediários. A Minuta traz tanto comandos que refletem princípios 

básicos, como aqueles que obrigam o intermediário a exercer suas atividades com boa fé, 

diligência e lealdade e zelar pela integridade e o regular funcionamento do mercado, quanto 

comandos mais prescritivos, como, por exemplo, a obrigação de manter controle das 

posições dos clientes e de supri-los com informações e documentos relativos aos negócios 

realizados". 

4 Item 4 do Relatório de Análise, que comenta o atual artigo 3~ da ICVM 505/201 rl. 
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30. Conclui-se, portanto, que a Corretora, ao tomar indisponível os recursos de seus 

clientes, conforme comprovado pela manifestação apresentada por ela própria nos autos do 

P AD 6/2016, deixou de exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade, além de 

zelar pela integridade do mercado, devendo responder por infração aos artigos 30, parágrafo 

único, e 32, I, da Instrução CVM no 505/2011. 

IV. DA CONDUTA Do DIRETOR 

31. Da mesma forma, imputa-se responsabilidade ao Diretor Reginaldo, na qualidade 

de Diretor responsável à época dos fatos, nos termos do artigo 4°, I, da Instrução CVM 

n° 505/2011, por não zelar pela manutenção da integridade do mercado de modo a prevenir e 

impedir que os interesses dos clientes fossem prejudicados em decorrência de práticas 

desleais da Corretora, que afetaram diretamente a segurança do mercado de capitais, 

conforme acima descrito. 

32. Ademais, responde o Diretor por não ter atuado com probidade, boa-fé, lealdade e 

ética profissional que dele eram esperados na sua conduta e no monitoramento e supervisão 

das condutas praticadas pela Corretora, conforme o disposto no artigo 4°, § 4°, da mesma 

norma. 

33 . Reginaldo estava ciente dos fatos ocorridos, já que era o destinatário das 

correspondências enviadas pela BSM5
, no entanto, não apresentou justificativa para o não 

atendimento da solicitação de transferência do valor de R$ 1.386,54 (mil, trezentos e oitenta e 

seis reais e cinquenta e quatro centavos) à- tampouco justificativa para a demora de 

5 Doc. 5 (fls. 8/ 1 O) - Solicitação da BSM de envio de extratos de conta-corrente dos clientes e Doc. 7 -
solicitação de esclarecimentos pela BSM acerca da denúncia enviada pel<JI····· 
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3 meses para a transferência do valor de R$ 1.313.205,59 (um milhão, trezentos e treze mil, 

duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) 

IV. ACUSAÇÃO 

34. Diante dos fatos apurados, conclui-se que: 

a) a Corretora infringiu o disposto no artigo 30, parágrafo único e no artigo 32, I, 

da Instrução CVM n° 505/2011, por ter se apropriado dos recursos dos seus 

clientes, deixando de exercer suas atividades com boa-fé e lealdade aos seus 

clientes e ao mercado; e 

b) Reginaldo, na qualidade de Diretor responsável pelo Mercado à época dos 

fatos, infringiu os artigos 30, caput, e 32, I, da Instrução CVM n° 505/2011, 

em função do disposto no artigo 4°, inciso I e § 4°6
, da mesma norma, por não 

ter agido com probidade, boa-fé, lealdade e ética profissional, falhando em 

evitar que a Alpes praticasse as condutas narradas acima, que afetam 

diretamente a confiança, a integridade e a segurança do mercado de valores 

mobiliários. 

6 Instrução CVM n° 505/20 11: 
"Art. 4° O intermediário deve indicar: 
I - um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta Instrução; e 
§ 4° Os diretores referidos nos incisos I e 11 devem agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando, 
no exercício de suas funções, todo cuidado e diligência esperados de um profissional em sua posição" 
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35. Ante ao exposto, 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 3 7 e seguintes do Regulamento Processual da BSM. 

São Paulo, 18 de outubro de 2016. 
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