
BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 17/2018 

Acusado: COINVALORES CCVM LTDA. 

MÁRCIO ESPIGARES 

ALICE PERILLO 

PAULINO BOTELHO DE ABREU SAMPAIO 

1. 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 nº 461, de 23 de outubro de 2007 

("ICVM nº 461/2007"), determina a instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar, de rito ordinário, em face de: (a) Coinvalores CCVM Ltda., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº , com 

sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 10° Andar, Torre Sul, Pinheiros, São 

Paulo/SP, ("Coinvalores" ou "Corretora"); (b) Márcio Espigares, brasileiro, 

operador da Coinvalores, portador de cédula de identidade nº , inscrito 

no CPF/MF sob nº , com endereço residencial na  

Fontoura Xavier, 705, Vila Paulo Silas, São Paulo/SP ("Márcio"); (c) Alice Perilo, 

brasileira, agente autônoma de investimentos vinculada à Coinvalores, portadora 

de cédula de identidade nº , inscrita no CPF/MF sob nº -

1 O, com endereço residencial na  

 ("Alice"); e (d) Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 

brasileiro, portador de cédula de identidade nº , inscrita no CPF/MF sob 

nº , à época Diretor da Corretora responsável pelo cumprimento 

da Instrução CVM nº 505/2011 ("ICVM 505/2011 "), nos termos do artigo 4°, inciso 

1, desta norma, com endereço na , 
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, ("Paulino" e, em conjunto com Alice, Márcio 

e Coinvalores, "Defendentes"), em razão dos elementos de autoria e 

materialidade de infrações apurados pela Superintendência de Acompanhamento 

de Mercado da BSM, descritos no Parecer nº 205/2017 ("Parecer SAM" - Doe. 1), 

que é parte integrante deste Termo de Acusação. 

li . IRREGULARIDADES VERIFICADAS 

2. Nos pregões de 2.10.2017 e 3.10.2017, Alice e Márcio executaram 

operações caracterizadas como swing trade1 nos mercados organizados pela B3 

- Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), por intermédio da Coinvalores, em nome de  

Perilo Junior ( ) e   ( " e, em conjunto com , 

"Investidores"), com o objetivo de transferir R$ 21.300,00 da conta-corrente 

mantida por  na Corretora para a conta-corrente de  para liquidação 

de chamada de margem. 

3. Ao executarem operações nos mercados organizados pela B3 com o 

objetivo de transferir recursos entre clientes, Alice e Márcio criaram condições 

artificiais de demanda, oferta e preço no mercado organizado de valores 

mobiliários, conduta vedada pelo inciso 1, com definição no inciso 11, "a", da 

Instrução CVM nº 8/79 ("ICVM 8/79")2 . 

1 Para efeitos do presente Termo de Acusação, swing frade é o conjunto de operações de compra 
e venda da mesma quantidade de determinado valor mobiliário, realizadas em 2 pregões 
consecutivos. 
2 Instrução CVM nº 8/79: 
1 - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos 
demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de 
demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de 
operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas. 
li - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: 
a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas em 
decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou 
omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou 
venda de valores mobiliários; 
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4. Apesar de notificada pela BSM a respeito dos indícios de infrações 

cometidas por Alice e Márcio, a Coinvalores entendeu regulares as operações 

executadas por Alice e Márcio para a transferência de recursos entre clientes, 

conforme demonstrado neste Termo de Acusação. 

5. Portanto, a Coinvalores falhou em seu dever de zelar pela integridade e 

regular funcionamento do mercado, em infração ao artigo 32, inciso 13, da ICVM 

505/2011 e em seu dever de monitorar, identificar e não contribuir para a criação 

de condições artificiais nas operações intermediadas por Alice e Márcio, em 

infração ao item 22.3.2.5(b) 4 do Regulamento de Operações do Segmento 

Bovespa ("Regulamento de Operações") . 

6. Paulino era o Diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 505/2011 por 

parte da Corretora à época das operações objeto deste Termo de Acusação. No 

exercício da sua função, Paulino foi pessoalmente notificado pela BSM a respeito 

dos indícios de infrações cometidas por Alice e Márcio. Em resposta, Paulino 

alegou tratar-se de infrações pontuais, não recorrentes e envolvendo pessoas de 

uma mesma família. Alegou, também, não ter identificado prejuízos a terceiros ou 

"qualquer possibilidade de alteração nas condições de demanda, oferta ou preço", 

como será demonstrado neste Termo de Acusação. 

7. Portanto, ao entender por regulares operações executadas nos mercados 

administrados pela 83 com o objetivo de transferir recursos entre clientes, 

Paulino, na qualidade de Diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 

505/2011, nos termos do artigo 4°, inciso 1, desta norma, falhou em seu dever de 

zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, em infração ao artigo 

3 Art. 32. O intermediário deve: 
1 - zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, inclusive quanto à seleção de 
clientes e à exigência de garantias. 
4 22.3.2 REGRAS DE CONDUTA DE ORDEM GERAL: 
5) Não contribuir para: 
b) A criação de condições artificiais de demanda oferta ou preço. 
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32, inciso 1, da ICVM 505/2011 e ao item 22.3.2.5(b) do Regulamento de 

Operações do Segmento Bovespa. 

Ili. FATOS 

8. Nos pregões de 2.10.2017 e 3.10.2017, Alice definiu estratégia para 

transferir recursos de , sua irmã, para , seu pai, por meio de 

operações com opções de compra de ações de emissão da Petróleo Brasileiro 

S/A- Petrobrás, com vencimento em dezembro de 2016("PETRL16"). 

9. A estratégia consistia na execução de um negócio direto intencional entre 

 e  no pregão de 2.10.2017, no qual  vendeu a  30.000 

PETRL 16 para gerar crédito de R$ 21.300,00 na conta de  e, com o crédito 

gerado em conta, liquidar chamada de margem devida por  no pregão de 

2.10.2017. 

1 O. No pregão de 3.10.2017, os recursos foram devolvidos por  à  

pela execução de um negócio direto intencional entre  e , no qual 

 comprou de  a posição de 30.000 PETRL 16 ao preço de 

R$ 30.900,00. 

11. Márcio, ciente da estratégia de transferência de recursos elaborada por 

Alice , executou swing frade entre  e  nos pregões de 2.10.2017 e 

3.10.2017, conforme Tabela 1 abaixo: 
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Tabela 1 - Swing trade realizado entre  e  com PETRL 16 nos 
pregões de 02.10.2017 e 03.10.2017 por intermédio da Coinvalores 

Nº Volume Comprador Vendedor 
Hora Pregão 

Neg. 
Qtde. Preço 

(R$) Cliente Part. Terminal Cliente Part. Terminal 

02.10.2017 16:12:26 2.550 30.000 

03.10.2017 15:46:09 1.520 30.000 

Resu ltado : 

Resultado  
* 99 - Terminal de Márcio 
Fonte: 83 

0,71 

1,03 

21 .300,00 

30.900,00 

-9.600,00 

9.600,00 

 74 

 74 

99*  74 99 

99  74 99 

12. Em 10.11 .2017, a BSM notificou a Corretora por meio do Ofício 

n°2881/2017-SAM-DAR-BSM ("Ofício 2881/2017") (Doe. 2), para que a Corretora 

analisasse as operações objeto deste Termo de Acusação e adotasse as 

providências necessárias, tendo em vista os indícios de prática abusiva prevista 

na ICVM 8/79. 

13. Em resposta de 29.11.2017 (Doe. 3) , a Coinvalores informou que: (i) as 

operações haviam sido realizadas por intermédio da assessora Alice, filha de 

 e irmã de , com o objetivo de evitar que  ficasse com saldo 

devedor na Corretora em função de chamada de margem de operações; (ii) não 

identificou qualquer irregularidade nas operações; e (iii) orientou Alice para que 

evitasse realizar operação dessa natureza. 

14. A Corretora, na mesma oportunidade, apresentou e-mail encaminhado por 

Alice, pelo qual a agente autônoma de investimento esclareceu que a operação 

havia sido previamente acertada entre os Investidores com Alice, com o objetivo 

de evitar que  ficasse com saldo devedor na Corretora. Assim, Alice 

explicou no e-mail que os Investidores haviam combinado que "ele ] 

venderia uma opção para ela ] e no dia seguinte reverteriam a operação, 

sem nenhum prejuízo para minha irmã ]" (Doe. 3). 
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15. Em 23.4.2018, a BSM enviou à Corretora o Ofício nº 1887 /2018-SAM

DAR-BSM ("Ofício 1887 /2018") (Doe. 4 ), pelo qual informou a Corretora que as 

operações objeto deste Termo de Acusação criaram condições artificiais de 

oferta, demanda ou preço de PETRL16 nos pregões de 2.10.2017 e 3.10.2017. 

No mesmo Oficio 1887/2018, a BSM solicitou à Corretora que se manifestasse a 

respeito da conclusão alcançada pela BSM e que apresentasse as manifestações 

de Alice e de Márcio a esse respeito. 

16. Em 3.5.2018, a Coinvalores reafirmou que o objetivo da operação foi evitar 

que  ficasse com saldo devedor. A Corretora ressaltou também que "a 

solução adotada não foi adequada", mas que não identificou má-fé na realização 

da operação. Segundo a Coinvalores, tratou-se "de um caso pontual, não 

recorrente e envolvendo pessoas de uma mesma família" e que não gerou 

prejuízos a terceiros (Doe. 5). 

17. A Corretora apresentou as manifestações de Márcio e Alice. Em 

manifestação de 2.5.2018, Márcio informou que executou a operação a pedido de 

Alice para cobrir o saldo devedor de . O operador ressaltou que não houve 

má-fé na operação, manipulação de preço ou prejuízo para os clientes e 

r--. reconheceu o erro ao executar a ordem (Doe. 5). 

18. Já Alice reconheceu que não deveria ter permitido que a operação de 

transferência de recursos entre os Investidores fosse realizada, em manifestação 

de 3.5.2018. Ressaltou que agiu de boa-fé e se comprometeu a não mais realizar 

operações de natureza semelhante. Alice também apresentou declarações 

firmadas por  e , pelas quais os Investidores confirmam que as 

operações tiveram o objetivo de transferir recursos de  para  para que 

não ficasse com saldo negativo em conta e que agiram com boa-fé (Doe 5). 
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IV. DA CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES ARTIFICIAIS DE OFERTA, DEMANDA E PREÇO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS 

19. Operações realizadas no mercado de bolsa para transferir recursos entre 

clientes, de maneira previamente acordada, simulam operações legítimas e, por 

isso, criam condições artificiais de demanda, oferta ou preço. 

20. A criação de condições artificiais é definida no inciso li, alínea "a" da 

ICVM 8/79, como decorrência de negociações pelas quais os participantes ou 

intermediários, por ação ou omissão dolosa, provoquem, direta ou indiretamente, 

alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários. 

21. Para auxiliar a interpretação da ICVM 8/79, foi editada a Deliberação 

CVM nº 14, de 23 de dezembro de 1983 ("Deliberação CVM 14"), que dispõe que 

não devem ser consideradas legítimas operações "que, embora atendendo a 

requisitos de ordem formal, sejam realizadas com a finalidade de gerar lucro ou 

prejuízo, previamente ajustados"5 . 

22. Dessa forma, ajustes, acertos financeiros ou transferências de recursos 

previamente determinados não podem ser realizados por meio do mercado de 

bolsa, pois criam condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores 

mobiliários, conduta vedada pelo inciso 1 da ICVM 8/79. 

23. Operações simuladas no mercado de capitais, e, portanto, artificiais, são 

aquelas em que partes tenham sido previamente definidas, lucros e/ou prejuízos 

previamente atribuídos, valores transferidos previamente combinados e ativos 

5 "I - Declarar que as operações consideradas legítimas nos mercados de opções e a futuro não 
se confundem com negociações efetuadas nesses mercados, que, embora atendendo a requisitos 
de ordem formal, sejam real izadas com a finalidade de gerar lucro ou prejuízo, previamente 
ajustados, caracterizando-se tais operações, em geral, pela emissão de ordens de compra e 
venda com coincidência de intermediário, comitente, preço, horário ou quantidade, envolvendo 
grandes lotes, em opções de compra, ou em operações a futuro seguidas, em curto lapso de 
tempo, de operações reversas, ou com outras características que as diferenciem das negociações 
regulares." 
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definidos com base no spread, de modo a permitir a execução da estratégia 

irregular de simular operações de bolsa com a finalidade de transferir recursos 

entre as partes. 

24. Esses elementos de coordenação estão presentes nas operações 

analisadas no presente caso. Márcio e Alice confirmam em suas manifestações 

que realizaram as operações, em 2.10.2017 e 3.10.2017, em nome dos 

investidores  e  com intuito de transferir recursos entre esses 

investidores e evitar que  ficasse com saldo negativo na Corretora. 

25. O propósito do mercado de bolsa é estabelecer sistemas de negociação 

que propiciem formação de preços e de liquidez ao mercado de títulos e valores 

mobiliários. A realização de operações no mercado organizado com resultados 

pré-determinados, como no caso em análise, confere sinais artificiais de oferta e 

demanda, prejudicando o processo de formação de preço dos ativos negociados 

em bolsa e, por consequência, a integridade do mercado. 

26. Como a configuração da infração decorre de alterações promovidas na 

dinâmica do mercado, em razão da inserção de ofertas ou negócios artificiais, a 

infração independe da existência de prejuízo a terceiros. 

V. CONDUTAS 

A. Da conduta de Alice 

27. Alice elaborou estratégia de transferência de recursos entre os Investidores 

por meio de negócios diretos intencionais executados nos mercados organizados 

pela 83 nos pregões de 2.10 .2017 e 3.10.2017, com o objetivo de liquidar 

chamada de margem na conta de , em infração à ICVM 8/79, inciso 1, com 

a definição conferida pelo inciso 11, "a". 
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28. A gravação da conversa, ocorrida em 2.10.2017, entre Alice e Márcio, 

comprova que a estratégia elaborada por Alice tinha a finalidade de transferir 

valores previamente ajustados entre os Investidores: 

"Alice: Então olha só, é .. passa uma direta, por favor, para poder dar giro 
na conta de papai amanhã. Vamos lá. 
Márcio: Vai fazer um direto? 
Alice: PETRL 16. Papai vende. A conta do meu pai vende, 20204 vende 
trinta mil. 
Márcio: Han. 
Alice: E a  compra trinta mil. Conta 20254. Ela compra trinta mil a 
0,71. 
Márcio: Ele tem posição, alguma coisa? Está travado em opção? Por que 
se ele vender e ficar vendido vai chamar margem, né? 
Alice: Não, ele tem a posição e, inclusive, nós estamos fazendo a 
operação para amanhã ele ficar positivo. Eu calculei o que vai voltar de 
margem. Pode passar. 
Márcio: Pode passar 30k a 0,71 feito. 
( ... ) 
Alice: Ele vai precisar de uns vinte e poucos mil. Ele está fazendo essa 
jogada ai porque depois, amanhã, a gente reverte porque depois de 
amanhã fica tudo certinho. Ai pelo menos ele fica no vermelho só hoje, 
amanhã ele não fica. E ai eu não consigo zerar para ele. Eu não poderia 
nem estar operando para ele porque ele está negativo. Eu falei com ele". 

29. O elemento do dolo está presente na conduta de Alice. Alice tinha 

conhecimento do valor de margem que seria chamada pela 83 na conta de 

 no pregão de 2.10.2017 ("Ele vai precisar de uns vinte e poucos mil"). 

Alice identificou os ativos que  tinha em carteira, definiu o ativo que seria 

utilizado em sua estratégia e calculou a quantidade do ativo escolhido que deveria 

ser vendida a  ("PETRL 16. Papai vende. A conta do meu pai vende, 20204 

vende trinta mil") para gerar crédito suficiente na conta de  para liquidar a 

chamada de margem ("nós estamos fazendo a operação para amanhã ele ficar 

positivo. Eu calculei o que vai voltar de margem. Pode passar"). 
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30. Questionada a respeito das operações objeto deste Termo de Acusação, 

Alice se manifestou em duas oportunidades. Na primeira, datada de 29.11 .2017, 

Alice alegou o quanto segue: 

"No pregão de 0211012017, meu pai solicitou uma Ted no valor de 

R$ 30. 000, 00, e ele tinha saldo. A tarde, foi chamado em margem. Não 

sabíamos que ele seria chamado em margem e o valor foi de 

R$ 119.422, 00. No dia seguinte, ele receberia um crédito de venda de 

ações, e não sabíamos se a margem voltaria. Se não voltasse, ficaria 

faltando um valor aproximado de R$ 12. 000, 00. Ele tinha aplicações, 

porém nenhuma com resgate em DO e 01 . Minha irmã , tinha o 

saldo em conta, e falou que não tinha problema transferir o saldo para conta 

do meu pai por um ou dois dias, porém, apesar dele ser co-titular dela, a 

transferência não é permitida. Foi então que eles combinaram que ele 

venderia uma opção para ela e no dia seguinte reverteriam a operação, 

sem nenhum prejuízo para minha irmã. Ele garantiria que se tivesse 

prejuízo, ele pagaria a diferença. Meu pai vendeu as 30. 000 opções de 

PETRL 16 e minha irmã comprou as opções. Ocorreu um crédito na conta 

dele e um débito na conta dela. No dia seguinte, toda a margem voltou para 

a conta do meu pai e então ele solicitou que fizesse a operação inversa. 

 comprou as opções a R$ O, 71 e vendeu no dia seguinte a R$ 1, 03. 

Ela teve um lucro de R$ 9.600,00 que inclusive ficou na conta dela. " 

31. Na segunda, datada de 3.5.2018, Alice alegou o seguinte: 

"Na data de 0211012017 quando o cliente , meu pai, 

solicitou que fosse feita a operação para cobrir o saldo negativo e a cliente 

, minha irmã, estava de acordo, não me dei conta que estava 

fazendo algo errado. Confesso si que me preocupei em cobrir a conta do 

cliente para que não levasse advertência da corretora por deixá-lo um dia 

negativo. No dia 0411 O ele receberia saldo de venda de ações e ficaria 
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positivo. Não tivemos em nenhum momento alguma intenção de realizar 

uma operação pelo simples fato de transferir recursos de uma conta para 

outra e sim consideramos um empréstimo de um dia de filha para pai." 

32. Nas duas oportunidades que teve para se manifestar a respeito das 

operações objeto deste Termo de Acusação, Alice reconheceu expressamente ter 

elaborado estratégia para transferir recursos de  para  no pregão de 

2.10.2017, por meio de operações simuladas nos mercados organizados pela 83. 

Portanto, Alice infringiu a ICVM 8/79, inciso 1, com a definição conferida pelo inciso 

li, "a". 

B. Da conduta de Márcio 

33. Márcio executou a estratégia elaborada por Alice ciente de que o objetivo 

de Alice era transferir recursos entre os Investidores por meio de negócios diretos 

intencionais nos pregões de 2.10.2017 e 3.10.2017 para liquidar chamada de 

margem na conta de . 

34. O diálogo mantido entre Alice e Márcio em 2.10.2017, transcrito no item 28 

acima, comprova que Márcio tinha conhecimento de que os negócios diretos 

intencionais ordenados por Alice tinham como objetivo transferir recursos de  

para  para liquidação de margem. Márcio questionou Alice a respeito do 

ativo objeto do negócio direto intencional para evitar chamada de margem maior 

na conta de  ("Ele tem posição, alguma coisa? Está travado em opção? 

Por que se ele vender e ficar vendido vai chamar margem, né?"). 

35. Ainda no diálogo mantido em 2.10.2017, Alice alertou Márcio de que a 

transferência feita de  para  seria revertida no pregão de 3.10.2017 

("Ele está fazendo essa jogada ai porque depois, amanhã, a gente reverte porque 

depois de amanhã fica tudo certinho. Ai pelo menos ele fica no vermelho só hoje, 

amanhã ele não fica") . 
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36. Assim, no pregão seguinte, de 3.10.2017,  entrou em contato com 

Márcio para solicitar-lhe a execução de operação contrária ao negócio direto 

intencional executado em 2.10.2017. Ou seja,  solicitou a Márcio que 

comprasse de  30.000 PETRL 16 em seu nome para devolver a  os 

R$ 21.300,00 transferidos de  para  em 2.10.2017. A transcrição do 

diálogo mantido entre  e Márcio no pregão de 3.10.2017 segue abaixo: 

"Márcio: Oi . 
: Oi Márcio. 

Márcio: Tudo bem? 
: Tudo bem. Faz um favor, da uma direta de  . 

Márcio: Vamos lá ... . Qual que é o papel? 
: PETRL 16, confirma pra mim. 

Márcio: Ah, PETRL 16. 
: Ela tem trinta mil. 

Márcio: São quantas? 
: Trinta mil. Vê se ela tem. 

Márcio: É trinta mil né, é o que vocês deram ontem, né? 
: Isso, isso. 

Márcio: Então ela vai comprar, é isso? 
: Não, não. Ela vai vender e eu comprar. 

Márcio: Tá, então, você comprando e a  vendendo. 
( ... ) 
Márcio: Fechado, trinta mil a 1,03. " 

37. Os diálogos transcritos nos itens 28 e 36 demonstram o dolo na conduta 

de Márcio. Márcio era o interlocutor de Alice no diálogo transcrito no item 28 

acima, quando Alice solicita expressamente a Márcio - e Márcio concorda e 

executa - que realizasse negócio direto intencional entre  e  "para 

poder dar giro na conta de papai amanhã". 

38. No diálogo transcrito no item 36 acima, Márcio reconheceu que a operação 

solicitada por  tinha como objetivo reverter a operação realizada no pregão 

de 2.10.2017, devolvendo à  R$ 21.300,00 e as 30.000PETRL16 à custódia 

de  ("É trinta mil né, é o que vocês deram ontem, né?"). 
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39. Assim como ocorreu com o negócio direto intencional de 2.10.2017, Márcio 

executou a operação em 3.10.2017 mesmo ciente de que o objetivo de  

era transferir recursos da conta de  para a conta de . 

40. Questionado a respeito das operações objeto deste Termo de Acusação, 

Márcio se manifestou em 2.5.2018 da seguinte maneira: 

"Após cumprir uma ordem dada pela assessora Alice, a mesma comunicou 

que estaria realizando a operação para cobrir o saldo devedor do Sr. 

 , uma vez que o mesmo não iria conseguir realizar a 

transferência devido ao horário. Com o intuito de atender as normas da 

Corretora, a fim de que o cliente não ficasse negativo, acabei não me 

atentando a instrução ICVM 301199 e realizei o direto entre as contas do 

  e  . Ressalto que em nenhum momento houve 

má-fé na operação, que não houve manipulação de preço no ativo, pois foi 

passado dentro das regras, e que também não houve perda para nenhum 

dos clientes como afirma a BSM, aja visto que o   é co-titular 

da conta da . (. .. )" 

41. Em sua manifestação, Márcio alegou que "não houve perda para nenhum 

dos clientes", pois  é co-titular da conta de . Entretanto, a Tabela 1 

do Parecer SAM demonstra que o resultado do swing trade realizado entre 

 e  foi negativo em R$ 9.600,00 para  (item 11 acima). A co

titularidade da conta não altera o resultado negativo do swing trade para . 

42. Márcio reconheceu expressamente ter executado os negócios diretos 

intencionais entre  e  ciente de que o objetivo dessas operações era 

evitar que a conta de  ficasse negativa na Corretora. Portanto, Márcio 

infringiu a ICVM 8/79, inciso 1, com a redação conferida pelo inciso li, "a". 
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C. Da conduta da Coinvalores 

43. A regulação dos mercados organizados de valores mobiliários estabelece 

que é dever dos intermediários zelarem pelo cumprimento das regras vigentes 

(gatekeepers) e atuarem com diligência para que seus clientes e prepostos 

também cumpram essas normas, de forma a garantir a integridade do mercado6 . 

44. O artigo 32, inciso 1, da ICVM 505/2011, prevê que a Corretora deve zelar 

pela integridade e regular funcionamento do mercado7 . Nesse mesmo sentido, o 

Regulamento de Operações do Segmento Bovespa prevê que o intermediário não 

deverá contribuir para a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou 

preço de valores mobiliáriosª. 

45. Com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das normas de acesso da 83 e 

de intermediação de valores mobiliários editadas pela CVM, a Superintendência 

de Auditoria de Negócios da BSM realizou auditoria operacional na Coinvalores 

no período de 18.9.2017 a 27.10.2017, que resultou no Relatório de Auditoria nº 

250/2017 ("Relatório de Auditoria" - Doe. 6). 

6 Nesse sentido, o art. 32, 1, da ICVM 505/2011 estabelece a obrigação de os intermediários 
zelarem pela integridade e regular funcionamento do mercado. A CVM já se posicionou a respeito 
da atuação dos intermediários como gatekeepers dos mercados onde atuam quando decidiu: 
"Enquanto os Intermediários assumem , perante o mercado, não só a obrigação de obedecer a 
legislação, mas atuam, também como um dos pilares necessários à confiança e respeitabilidade 
do mercado de valores mobiliários, atuando como agentes asseguradores do cumprimento das 
regras estabelecidas por terceiros ("gatekeepers", na linguagem norte-americana) - ou seja, além 
de cumprir as normas, os Intermediários devem zelar para que as pessoas que atuam por seu 
intermédio também cumpram essas normas" (Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
12/2004-Voto do Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julg. 1.8.2006.) 
7 Art. 32. O intermediário deve; 
1 - zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, inclusive quanto à seleção de 
clientes e à exigência de garantias; 
8 22.3.1 As Sociedades Corretoras autorizadas a operar na Bolsa deverão observar, na condução 
de suas atividades, REGRAS DE CONDUTA compatíveis e necessárias para o bom desempenho 
de sua função básica de fidúcia, de que se revestem o aconselhamento e a intermediação de 
títulos e valores mobiliários para seus clientes: 
22.3.2 REGRAS DE CONDUTA DE ORDEM GERAL: 
5) Não contribuir para: 
b) A criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço; ~ 
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46. Em resposta ao item 5.7 do Relatório de Auditoria, que trata sobre a 

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Supervisão de Operações e Ofertas, a 

Corretora afirmou utilizar os alertas encaminhados quinzenalmente pela BSM 

para avaliar indícios de práticas abusivas (Doe. 7). 

47. A BSM encaminhou à Corretora o alerta contido no Ofício 2881/2017 

(Doe. 2, vide no item 12 acima) . Nesse alerta, estavam descritas as operações 

objeto deste Termo de Acusação. A BSM informou à Corretora que os alertas 

poderiam indicar "sérios indícios de crimes de lavagem ou ocultação de bens, 

direitos e valores" e/ou "estar associadas à criação de condições artificiais, 

conforme previsto na Instrução CVM nº 8/79 e no item 126 das Regras de Acesso, 

( ... )". 

48. Por isso, a BSM solicitou à Corretora que efetuasse "análise conclusiva das 

operações relacionadas aos alertas notificados, conforme hipóteses 

mencionadas", que documentasse a conclusão da análise e que enviasse cópia 

da documentação para a BSM. 

49. Em resposta (Doe. 3), a Corretora alegou que: 

"O objetivo da operação foi única e exclusivamente evitar que o cliente 

  ficasse com saldo devedor na Corretora. Cabe ressaltar que 

o departamento de controladoria da Coinvalores monitora diariamente a 

ocorrência de saldo devedor e, caso ocorra, a conta é bloqueada. Por outro 

lado, a nossa assessora Alice Perillo é muito zelosa no acompanhamento 

das operações de seus clientes, e principalmente em relação ao seu pai e 

demais familiares. (. . .) Diante dos esclarecimentos prestados pela Alice 

Perillo, considerando que se tratou de um caso pontual, não recorrente, 

envolvendo pai e filha em uma operação realizada de forma transparente 

através de um direito intencional, e de acordo com as regras e parâmetros 
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de mercado, não identificamos qualquer das hipóteses de irregularidades 

elencadas nos itens 2.1 e 2.2 do vosso Ofício." 

50. Tendo em vista a resposta da Corretora e os indícios de irregularidades 

apontados no alerta enviado pelo Oficio 2881/2017, a BSM enviou à Corretora o 

Oficio 1877/2018 (Doe. 4, vide item 15 acima) . 

51 . Em resposta, a Corretora alegou o seguinte: 

"Como havíamos informado anteriormente, o objetivo da operação foi evitar 

que o cliente   ficasse com saldo devedor. No momento em 

que a operação foi realizada tanto o Operador Mareio Espigares quanto a 

Assessora Alice Perilo não vislumbraram alguma irregularidade, já que a 

operação estava sendo executada de acordo com o disposto na alínea 'a ' 

- Direto Intencional, item 1. 1. 3 - Negócio Direto, das Regras de Pregão da 

83, ou seja, respeitadas as condições de preço das ofertas de compra e 

venda disponível no livro de ofertas no momento do registro do direto. 

Não temos dúvida de que a solução adotada não foi adequada, porém, em 

nossa resposta ao Ofício anterior procuramos demonstrar que não houve 

má fé na realização da operação. Tratou-se de um caso pontual, não 

recorrente e envolvendo pessoas de uma mesma família . Pelo conteúdo 

das gravações e avaliando todo o contexto da operação não conseguimos 

identificar qualquer prejuízo a terceiros ou qualquer possibilidade de 

alteração nas condições de demanda, oferta ou preço. (. .. )" 

52. Nas duas oportun idades que teve para se manifestar sobre o swing frade 

objeto deste Termo de Acusação, a Corretora reconheceu que o objetivo das 

operações era evitar que  ficasse com saldo devedor na Corretora ("O 

objetivo da operação foi única e exclusivamente evitar que o cliente   

ficasse com saldo devedor na Corretora") e ("Como havíamos informado 
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anteriormente, o objetivo da operação foi evitar que o cliente   

ficasse com saldo devedor"). 

53. Apesar disso, a Corretora não identificou preJu1zos a terceiros nem 

"qualquer possibilidade de alteração nas condições de demanda, oferta ou preço" 

porque, de acordo com a Corretora, "tratou-se de um caso pontual, não recorrente 

e envolvendo pessoas de uma mesma família". 

54. Como demonstrado neste Termo de Acusação, Alice e Márcio 

coordenaram a transferência de R$ 21.300,00 entre os Investidores com o 

objetivo de liquidar chamada de margem na conta de . Para isso, Alice e 

Márcio simularam operações legítimas (swing trade) nos mercados organizados 

da 83 . Essas operações emitiram sinais artificiais ao mercado. Artificiais porque 

oriundos de operações simuladas. Com isso, as operações simuladas, 

executadas por Alice e Márcio, criaram condições artificiais de oferta, demanda e 

preço nos mercados da 83. 

55. No entanto, a Corretora não entende as operações executadas por Alice e 

Márcio como irregulares, o que compromete a capacidade de a Corretora 

monitorar, supervisionar e analisar indícios de práticas abusivas associadas à 

criação de condições artificiais e de evitar que operações simuladas como as 

objeto deste Termo de Acusação, e demais práticas similares, voltem a ocorrer. 

56. Portanto, a Corretora não cumpriu com a sua obrigação de zelar pela 

integridade e regular funcionamento do mercado, infringindo o artigo 32, inciso 1, 

da ICVM 505/2011 e o item 22.3.2 5 (b) do Regulamento de Operações do 

Segmento 8ovespa. 
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D. Da conduta de Paulino 

57. Paulino era o Diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 505/2011 por 

parte da Corretora à época das operações objeto deste Termo de Acusação, nos 

termos do artigo 4°, inciso9
, da ICVM 505/2011. 

58. A BSM comunicou Paulino pessoalmente a respeito de indícios de que 

Alice e Márcio transferi ram recursos entre clientes da Corretora, por meio do 

Ofício 2881/2017 (Doe. 2) e Ofício 1887/2018 (Doe. 4). 

59. Em resposta ao Oficio 1887/2018, Paulino alegou tratar-se de "caso 

pontual, não recorrente e envolvendo pessoas de uma mesma família". Alegou 

também não ter conseguido "identificar qualquer prejuízo a terceiros." 

60. As alegações acima demonstram que Paulino não compreende a 

irregularidade das operações executadas por Alice e Márcio, apesar de a BSM ter 

demonstrado que as operações objeto deste Termo de Acusação foram 

coordenadas e previamente acertadas entre Alice e Márcio com o objetivo de 

permitir que  liqu idasse chamada de margem em sua conta. 

61 . A transferência de recursos entre investidores não pode ser realizada por 

meio da simulação de operações legítimas nos mercados da 83, 

independentemente de vínculo familiar das partes envolvidas e de prejuízos à 

terceiros, pois criam condições artificiais de demanda, oferta e preço, conduta 

vedada pelo inciso 1 da ICVM 8/79. 

62. A interpretação equivocada das operações executadas por Alice e Mareio 

impede Paulino de adotar medidas para o monitoramento, supervisão e análise 

de indícios de práticas abusivas associados à criação de condições artificiais e 

9 Art. 4° O intermediário deve indicar: 
1 - um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta 
Instrução. 
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para evitar a recorrência de práticas similares às operações simuladas 

executadas por Alice e Márcio, em descumprimento ao seu dever previsto no art. 

4°, 1, da ICVM 505/2011. 

63. Assim, conclui-se que Paulino, na qualidade de Diretor responsável pelo 

cumprimento da ICVM 505/2011 à época dos fatos narrados neste Termo de 

Acusação, deixou de cumprir sua função de zelar para que a Corretora cumprisse 

a ICVM 505/2011, prevista no artigo 4°, inciso 1, da mesma norma. Com isso, 

Paulino infringiu também o artigo 32, inciso 1, da ICVM 505/201 1, ao interpretar 

equivocadamente como regular o swing frade executado por Alice e Márcio nos 

pregões de 2 e 3.10.2017. 

VI. ACUSAÇÃO 

64. Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que: 

a) Alice infringiu o disposto no inciso 1 da ICVM 8/79, considerando o conceito 

constante do respectivo inciso li, alínea 'a', ao analisar a carteira de  

e elaborar estratégia para transferir recursos entre os investidores  e 

, por meio de dois negócios diretos intencionais com PETRL 16 nos 

pregões de 2.10.2017 e 3.10.2017, com o objetivo de evitar que a conta de 

 na Corretora ficasse negativa no pregão de 2.10.2017; 

b) Márcio infringiu o disposto no inciso 1 da ICVM 8/79, considerando o conceito 

constante do respectivo inciso li , alínea 'a', ao operacionalizar a estratégia 

de Alice, executando dois negócios diretos intencionais entre os Investidores 

com PETRL16 nos pregões de 2.10.2017 e 3.10.2017, ciente de que o 

objetivo dessas operações era transferir recursos entre  e ; 

c) Coinvalores infringiu o artigo 32, inciso 1, da ICVM 505/2011 e o item 22.3.2 

5 (b) do Regulamento de Operações ao não reconhecer como irregulares as 

operações executadas por Alice e Márcio, mesmo após a BSM tê-la alertado 

especificamente a respeito dos indícios de irregularidades das operações 
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objeto deste Termo de Acusação e de Alice e Márcio terem reconhecido que 

executaram essas operações com o objetivo de transferir recursos entre os 

investidores para evitar que a conta de  na Corretora ficasse negativa 

no pregão de 2.10.2017; e 

d) Paulino, diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 505/2011 , nos 

termos do artigo 4°, inciso 1, dessa norma, infringiu o artigo 32, inciso 1, da 

ICVM 505/2011, por não zelar pela integridade e regular funcionamento do 

mercado, na medida em que não reconheceu como irregulares as operações 

coordenadas por Alice e executadas por Márcio e por não adotar medidas 

eficazes para evitar que infrações similares voltem a ocorrer. 

65. Intimem-se os Defendentes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentem suas defesas, informando que poderá ser proposta celebração de 

Termo de Compromisso, nos termos do artigo 39 e seguintes do Regulamento 

Processual da BSM em vigor. 

São Paulo, 16 de outubro de 2018 

f'r" '-
Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 
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