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Ilustríssimo Senhor Diretor de Autorregulação da BSM - BMF & 

BOVESPA 

Processo Administrativo Ordinário no 13/2016 

ALPES CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS 

E VALORES MOBILIÁRIOS S/ A, inscrita no CNPJ sob o no 

... 
, vem à presença de V. Sa. 

apresentar Defesa nos autos do Processo Administrativo Ordinário sob 

o no 13/2016 ("PAD 13/2016"), instaurado conforme Instrução de 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no 461, de 23/10/2007 sendo 

imputada acusações inverídicas por - • 
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1. Primeiramente, devemos destacar que são 

falsas as informações de que não houve os repasses dos recursos às 

novas corretoras que passaram a administrar os recursos dos 

denunciantes, os quais totalizam o valor de R$ 1.320.898,59 (hum 

milhão, trezentos e vinte mil, oitocentos e noventa e oito reais e 

cinquenta e nove centavos), e R$ 1.380,00 (Mil trezentos e oitenta 

reais). Conforme se observa dos extratos anexos, os valores foram 

transferidos à e para - - 2. Quanto aos prazos das transferências, 

cumpre impugná-los de forma segregada. 

3. Em relação à informação de que foram 

decorridos 111 dias quanto ao , novamente a informação 

é inverídica, e pior, consideraram sem motivação pelo Termo de Acusão. 

4. Registre-se que a BM&F BOVESPA 

somente autorizou a transferência no sistema RCL para a 

- no final de março de 2016, visto que o Pedido de Transferência 

assinado pela Alpes e pela somente foi formulado em 15 

de março de 2016, após resolvidas todas as questões burocráticas de 

cadastramento, erro de código de investidor informado pela 

- , conforme demonstrado em e-mails trocados já juntados nos 

autos. 

5. Portanto, é inverídica a informação que a 

BM&F BOVESPA aprovou em 03/02/2016 a transferência, visto que o 

pedido somente foi disponibilizado e protocolado no dia 15/03/2016. 

6. A BM&F BOVESPA computa em sua 

acusação de demora sem motivação de 111 dias à Alpes prazo de sua 

própria competência em relação a seus próprios atos, o que soa absurdo 

sob o ponto de vista jurídico. 

7. Já em relação ao prazo de 35 dias para a 

transferência dos valores para a 

- também a informação é inverídica. 

em relação ao Sr. 



8. A transferência do valor para a 

aberta na se deu em 01/04/2016, após autorização dada 

pelo cliente em 15/02/2016. 

9. Todavia, a somente procedeu 

a efetiva abertura e regularização da conta do cliente em seu sistema no 

final de março de 2016. 

10. Portanto, se houve alguma demora na 

transferência dos saldos do Sr. - se deu em razão de 

procedimentos burocráticos da nova corretora que assumiu os 

investimentos. 

11. Nestes termos, pautando-se na suposta 

acusação feita por V.Sa. à Alpes, nos termos do artigo 30, caput, é 

possível extrair que se atribui pelo critério temporal ocorrido em relação 

às transferências dos valores que a Corretora e seu Diretor teria agido 

de má-fé, não sendo diligente ou leal. 

12. Com a devida vênia, estamos diante de 

imputações desprovidas de sentido fático e jurídico. 

13. Destaca-se que os princípios da lealdade 

e boa fé deverão ser procedidos pelo administrador com sinceridade e 

franqueza, sendo-lhe proibido qualquer comportamento astucioso, 

eivado de malícia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou 

minimizar o exercício de direitos por parte dos cidadãos. (Celso A. 

Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, sa edição, pág. 69). 

14. Não se vislumbra nenhum ato praticado 

pela Alpes e pelo Sr. Reginaldo que buscasse de alguma forma 

prejudicar os denuncia ntes, todas as soluções encontrada s p ara os 

obstáculos partiram da própria Alpes, sendo resolvidos de forma 

objetiva, suplantando os empecilhos burocráticos e operacionais que 

obstaculizaram num primeiro momento realizar as transferências de 

valores às Corretoras. 

15. A Alpes durante todo o tempo (entre a 

a provaçã o ou pedido de transferência e a sua efetiva realiza ção) 

procedeu de forma diligente junto às Corretoras que estava m recebendo ·'l 



os valores de maneira célere e constante, bem como atendeu inclusive 

todos os questionamentos dos clientes e da BSM. 

16. Nestes termos, se houveram alguns 

obstáculos ou alguma morosidade, certamente decorreram de 

cumprimentos burocráticos da BSM e de terceiros, além das 

dificuldades operacionais em se fazer as referidas transferências, já 

expostas nesse processo. 

17. Assim, não há que se falar em condutas 

que não atenderam a boa-fé e a lealdade em relação aos denunciantes, 

muito menos no zelo pela integridade e regular funcionamento do 

mercado, de acordo com o art. 32 da CVM n° 505/2011, por parte da 

Corretora. 

18. Façamos aqui a seguinte indagação aos 

nobres acusadores: Qual prejuízo em relação à integridade ou 

funcionamento sofreu o mercado com as supostas morosidades 

imputadas à Alpes no presente caso? Em que momento não se teve o 

controle das posições dos clientes? As respostas são todas negativas! 

Não se identifica sequer no Termo de Acusação de maneira objetiva e 

precisa esses prejuízos ao mercado ou mesmo essa ausência de controle 

das operações. 

19. Todos os extratos, relatórios, saldos, 

foram devidamente informados e apresentados à BSM e aos 

denunciantes! Não há essa conduta no mundo fenomênico! 

20. E mais, os denunciantes e o Termo de 

Acusação sequer conseguem individualizar e provar as condutas 

informadas no processo. Onde estão as provas, por exemplo, que o Sr. 

- ligou para a Alpes ou mesmo tentou contato? Há meras 

alegações do mesmo. 

21. O telefone da Corretora se manteve ativo, 

outros clientes conseguiram falar, porque apenas esse Sr. não 

conseguiu? 

22. Portanto, são muitas alegações sem 

provas concretas, o que soam absurdas frente ao direito. Como sabido, 



não se pode imputar penalidades sem a efetiva demonstração 

provas das condutas a serem punidas. Não se pune baseando-se em 

meras alegações ou presunções. 

23. Rege-se no Direito a presunção de 

inocência, até que se apresentem efetivas provas contrárias, o que não 

se observa no Termo de Acusação. 

24. Da mesma forma, não há de se falar 

também em descumprimento do artigo 4°, I, e § 4°, da instrução CVM 

no 505/2011, por parte da conduta do Diretor. 

25. O Sr. Reginaldo durante todo o processo 

de transferência interveio pessoalmente junto às Corretoras que 

estavam recebendo os investimentos dos denunciantes com o intuito de 

resolver qualquer obstáculo ou problema que impedisse de imediato a 

transferência dos valores. 

26. Diante disso, as denunciantes e o Termo 

de Acusação só imputam aos acusados o descumprimento de normas e 

condutas genéricas, que em um esforço semântico mais aguçado cai por 

terra, pois são conceitos abertos, vagos, como ocorre com a boa-fé, a 

lealdade e diligência, não se identificando, sob o critério das provas, as 

imputações impostas aos defendentes. 

27. Imputar condutas em razão de obstáculos 

e critérios temporais atribuídos a terceiros à Corretora e ao Diretor foi a 

maneira forçosa da BSM buscar encontrar culpados pela sua própria 

demora no processo do RCL, além de transferir os problemas 

encontrados e de responsabilidade dos terceiros que receberam os 

valores dos investimentos. 

28. Diante do exposto, não havendo a 

subsunção dos fatos imputados às regras apresentadas, a presente 

acusação deve ser rejeitada, devendo ser inadmitido o presente 

processo, para fins de arquivamento. 



Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 18 de novembro de 2016. 
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