
bsfrl\ ~ SUPERVISÃO DE MERCADOS 

PARECER DA SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA- SJUR- BSM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018 

DEFENDENTES: 

COINVALORES CCVM LTDA., PAULINO B OTELHO DE ABREU SAMPAIO, 

ALICE PERILO E MÁRCIO ESPIGARES 

1. RELATÓRIO 

1. Em 16 de outubro de 2018, o Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão 

de Mercados ("BSM") determinou a instauração de processo administrativo em face 

de COINVALORES CCVM LTDA. ("Corretora" ou "Coinvalores"), PAULINO BOTELHO DE 

ABREU SAMPAIO ("Paulino"), ALICE PERILO, ("Alice") e MÁRCIO ESPIGARES ("Márcio", e 

em conjunto com Alice, Paulino e a Corretora, os "Defendentes"), para apuração 

dos indícios de infrações constantes do Parecer da Superintendência de 

Acompanhamento de Mercado nº 205/2017 ("Parecer nº 205/2017", fls. 23-31 ). 

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

com opções de ações da Petróleo Brasileiro S/A- Petrobrás ("PETRL 16") em nome 

de   r (" ") e   ( " e, em conjunto com 

, "Investidores"), por intermédio da Coinvalores ("Operações"). De acordo 

com o Parecer nº 205/2017, o objetivo de Alice e Márcio seria gerar saldo positivo 

de R$ 21.300,00 na conta-corrente mantida por  na Corretora para 

liquidação de chamada de margem do pregão de 2.10.2017 (fls . 31 ). 

3. Durante as investigações que antecederam a instauração deste processo 

administrativo, a Corretora foi intimada a se manifestar a respeito das Operações 

(fls . 33-35). Em resposta (fls. 37-40), a Corretora informou não ter identificado 

irregularidades nas Operações. A Corretora informou que: a) as Operações haviam 

sido executadas por intermédio de Alice; b) que Alice é filha de  e irmã de 

; e c) que as Operações foram executadas com o objetivo de evitar que  

BSM Supervisão de Mercados 
+55 11 2565 6144 / 6074 / 6871 
Rua XV de Novembro, 275 

São Paulo/ SP - 01013-001 

www.bsmsupervisao.com.br 

INFORMAÇÃO INTERNA- INTERNAL INFORMATION 



Processo Administrativo nº 17/2018 
Defendentes: Coinvalores CCVM Ltda., Alice Perilo, Márcio Espigares e 

Paulino Botelho de Abreu Sampaio 
Parecer Jurídico - Página 2 de 22 

ficasse com saldo devedor na Corretora em função de chamada de margem; e d) 

que teria orientado Alice a evitar a execução de novas operações dessa natureza. 

4. Na mesma oportunidade, a Corretora encaminhou a BSM documento que lhe 

teria sido apresentado por Alice. Neste documento, Alice informa que as Operações 

haviam sido previamente acertadas entre os Investidores e Alice, com o objetivo de 

evitar que  ficasse com saldo devedor na Corretora. De acordo com Alice, 

os Investidores haviam combinado que "ele ] venderia uma opção para ela 

 e no dia seguinte reverteriam a operação, sem nenhum prejuízo para minha 

irmã ]" (fls. 41-41 v). 

5. Em 23.4.2018, a BSM informou a Corretora que as Operações criaram 

condições artificiais de oferta e demanda de PETRL 16 nos pregões de 2.10.2017 

e 3.10.2017. A BSM também solicitou à Corretora que se manifestasse a esse 

respeito e que apresentasse as manifestações de Alice e de Márcio sobre as 

conclusões da BSM (fls. 43-46). 

6. Em 3.5.2018, a Coinvalores reafirmou que o objetivo das Operações foi evitar 

que  ficasse com saldo devedor. A Coinvalores ressaltou, também, que "a 

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

das Operações. 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 (fls. 48). 

7. Em razão dos indícios de que as Operações teriam criado condições artificiais 

de oferta, demanda e preço no mercado de PETRL 16 nos pregões de 2 e 

3.10.2017, o Diretor de Autorregulação determinou a instauração do presente 

processo administrativo. 

8. Intimados a se manifestarem sobre o Termo de Acusação, os Defendentes 

apresentaram proposta de celebração de Termo de Compromisso (fls. 138-140v), 

pela qual se comprometeram a pagar o valor total de R$ 21.000,00 para 

encerramento deste processo sem julgamento do mérito. 
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9. Em reunião realizada em 6 de dezembro de 2018, o Pleno do Conselho de 

Supervisão da BSM condicionou a celebração de Termo de Compromisso ao 

pagamento do valor total de R$ 90.000,00 à BSM, sendo R$ 50 .000,00 pela 

Corretora, R$ 20.000,00 por Paulino, R$ 10.000,00 por Alice e R$ 10.000,00 por 

Márcio. 

10. Intimados da decisão do Conselho de Supervisão, os Defendentes, em 

reunião presencial com a área técnica da BSM realizada em 23 de abril de 2019, 

solicitaram detalhamento do cálculo do valor do condicionamento empregado pelo 

Conselho de Supervisão. A BSM atendeu à solicitação dos Defendentes por meio 

do OF/BSM/SJUR/PAD-77/2019, datado de 2 de maio de 2019 (tis . 161 -164). 

11 . Nessa mesma data, os Defendentes apresentaram nova proposta de Termo 

de Compromisso (fls. 158-159), pela qual se comprometeram a pagar o valor total 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

12. Em reunião realizada em 9 de maio de 2019, o Pleno do Conselho de 

Supervisão da BSM rejeitou , por unanimidade, a nova proposta de Termo de 

Compromisso dos Defendentes, o que lhes foi informado em 28 de junho de 2019 

(fls . 169-171 ), de forma que o presente processo passou a seguir seu curso regular. 

li. MÉRITO 

13. Nesta seção, analisaremos se as Operações criaram condições artificiais de 

oferta , demanda e preço, nos termos da Instrução CVM nº 8/79, inciso 1, com a 

redação conferida pelo inciso li , "a" . 

14. Trata-se de operação swing trade idealizada por Alice e executada por Márcio 

nos pregões de 2.10.2017 e 3.10.2017 com PETRL 16, conforme resumo na Tabela 

1 abaixo: 
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Tabela 1 - Swing trade realizado entre  e  com PETRL 16 nos pregões de 
0210 2011 0310 2011 · t ·d · d e · 1 e por m erme 10 a omva ores 

Nº 
Pregão Hora 

Neg. 

02.10.2017 16:12:26 2.550 

03.10.2017 15:46:09 1.520 

Resultado : 
Resultado : 

• 99 - Terminal de Márcio 
Fonte: 83 

Qtde. Preço 

30.000 0,71 

30.000 1,03 

Volume 
(R$) 

21 .300,00 

30.900,00 

-9.600,00 
9.600,00 

Comprador 

Cliente Part. Terminal Cliente 

 74 99*  

 74 99 a 

Vendedor 

Part. Terminal 

74 99 

74 99 

15. Essa operação tinha como objetivo transferir R$ 21 .300,00 da conta-corrente 

de  para a conta-corrente de  por um dia, para liquidar chamada de 

margem devida por  no pregão de 2.10.2019, conforme reconhecido por 

Alice, Márcio e Corretora (vide fls. 37, 41, 48-49 e 138-140). 

16. A ICVM nD 8/79, inciso 1, com o conceito que lhe é dado pelo inciso li, "a", 

prevê que as negociações pelas quais os participantes ou intermediários, por ação 

ou omissão dolosa, provoquem alterações no fl uxo de ordens de compra ou venda 

de valores mobiliários, criam condições artificiais de demanda, oferta ou preço de 

valores mobil iários. 

17. Para que reste configurada a infração capitulada nos incisos 1 e li, "a", da 

ICVM nº 8/79, portanto, é necessário que as Operações tenham provocado 

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

18. A CVM, pela Deliberação CVM nº 14/83, exemplifica as operações que 

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

e, portanto, criam condições artificiais de oferta , demanda ou preço. 

19. De acordo com a Deliberação CVM nº 14/83, "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 realizadas 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 
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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. " 

20. Ou seja: a CVM entende que operações realizadas nos mercados de opções 

e de futuros com resultados previamente combinados entre as partes não serão 

consideradas operações legítimas, mesmo se essas operações cumprirem 

requisitos formais determinados pelo administrador e pelo regulador desses 

mercados. 

21. Para o regulador, operações realizadas nos mercados de opções e de futuros 

com resultados previamente combinados provocam, necessariamente, a alteração 

do fluxo de ordem de compra e venda de valores mobiliários. Ao que equivale a 

dizer que, nestes casos, não é necessária a demonstração da alteração do fluxo de 

ordens de compra e venda de valores mobiliários para a caracterização da infração 

capitulada na ICVM nº 8/79, inciso 1, com a redação dada pelo inciso li , "a" , porque 

a execução de operações com resultados previamente combinados nos mercados 

de opções e de futuros causa, de acordo com a CVM, a alteração do fluxo de ordens 

de compra e venda de valores mobiliários. 

22. Esta é a redação do inciso li da Deliberação CVM nº 14/83: "li - Ressaltar aos 

participantes do mercado, especialmente às instituições intermediárias, que as 

operações a futuro e de opções de compra de ações, que configurem negócios com 

resultados adrede acertados, por provocarem alterações indevidas no fluxo de 

ordem de compra e venda de valores mobiliários e, consequentemente. no volume 

de negócios e na formação regular de preços, são capituladas pela INSTRUÇÃO 

CVM Nº 08, de 08.10.79, que vedou a prática e definiu o conceito de condições 

artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, em obediência ao art. 

18 (item 11, "b") da LEI Nº 6.385, de 07.12.76." (destaques nossos). 

23. Ou seja, para a CVM, operações realizadas com resultados previamente 

ajustados entre as partes criam condições artificiais de oferta , demanda ou preço 
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per se e, portanto, infringem a ICVM nº 8/79, inciso 1, com la definição contida no 

inciso li, "a" . 

24. As operações realizadas nos pregões de 2.10.2017 e 3.10.2017 se 

enquadram na infração vedada pela ICVM nº 8/79, inciso 1, com a definição contida 

no inciso li, "a". 

25. Como descrito no Termo de Acusação, Alice, agente autônoma de 

investimentos vinculada à Corretora, tinha conhecimento que seu pai , 

cliente da Corretora, não teria saldo em conta-corrente para liquidar chamada de 

margem no pregão de 2.10.2017. 

26. Alice tinha conhecimento, também, que o saldo mantido por  - irmã de 

Alice, filha de  e também cliente da Corretora - em sua conta-corrente na 

Corretora era suficiente para liquidar a chamada de margem devida por seu pai no 

pregão do dia 2.10.2017. 

27. Alice , então, acertou com  e com  que realizaria operação swing 

trade entre  e  com opções de ações da Petrobrás para transferir 

R$ 21 .300,00 da conta de  para  no pregão de 2.10.2017. Nessa 

operação, Alice deu a ordem a Márcio para que realizasse um negócio direto 

intencional no pregão do dia 2.10.2017, pelo qual  venderia 30.000 

PETRL 16 para  pelo preço unitário de R$ O, 71, totalizando R$ 21.300,00, que 

era o valor que  necessitava em sua conta-corrente para liquidar a chamada 

de margem por ele devida naquele pregão. 

28. No pregão seguinte, em 3.10.2017,  deu a ordem a Márcio para que 

realizasse a reversão do negócio direto intencional executado no pregão anterior. 

Ou seja,  recompraria de  as 30.000 PETRL 16 que  havia 

comprado de  no pregão anterior. 
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29. Diante destes fatos , entendemos que a operação swing frade objeto deste 

PAD nº 17/2018 constitui infração à ICVM nº 8/79, inciso 1, com a definição contida 

no inciso li , "a" , conforme Deliberação CVM nº 14/83. 

30. Detalhamos, a seguir, a conduta de cada um dos Defendentes. 

Ili. CONDUTAS 

111.1 ALICE 

31. Alice infringiu a ICVM nº 8/79, inciso 1, com o conceito contido no inciso li , "a", 

quando elaborou estratégia de transferência de R$ 21.300,00 da conta-corrente de 

 para a conta-corrente de , seu pai, para liquidação de chamada de 

margem devida por , por meio da venda de 30 .000 opções de Petrobras 

PETRL 16 de  para , no pregão de 02.10.2017, conforme transcrição 

do diálogo abaixo: 

"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". (destaques 
nossos) 
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32. Nesse diálogo, Alice manifesta sua intenção de transferir cerca de vinte mil 

reais de  para  executando, para isso, operações com opções de ações 

de Petrobrás com resultado previamente combinado nos mercados organizados 

pela 83. 

33. Alice, tendo conhecimento do valor da chamada de margem devida por 

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

identifica os ativos que  tinha custodiados na Corretora, define o valor 

mobiliário (PETRL 16), a quantidade e o preço de venda e dá ordem a Márcio para 

a execução da operação ("PETRL 16. Papai vende . A conta do meu pai vende, 

20204 vende trinta mil( ... ) a  compra trinta mil. Conta 20254. Ela compra trinta 

mil a 0,71 ")1. 

34. Por fim, nas oportunidades que teve para se manifestar no âmbito da 

investigação da BSM, Alice reconheceu expressamente que sua intenção era 

transferir recursos da conta-corrente de  para a conta-corrente de . 

35. Inicialmente, em 29 de novembro de 2017, Alice admitiu que as operações 

executadas por Alice em nome de seu pai  e sua irmã, objeto deste PAD 

nº 17/2018, foram previamente acordadas entre as partes e buscavam transferir 

recursos de  para  para que  pudesse honrar a chamada de 

margem em sua conta, conforme transcrição abaixo (fl. 41 ): 

"( .. .) Minha irmã,  , tinha saldo em conta e falou que não tinha 
problema transferir o saldo para a 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 a minha 
irmã. ( .. .) 
No dia seguinte, toda margem voltou para a conta do meu pai e então ele 
solicitou que fizesse a operação inversa. " 

1 A venda de 30.000 PETRL6 ao preço de R$ 0,71 gerou saldo bruto de R$ 21 .300,00 na conta de 
 no pregão de 2.10.2017, que equivale ao quanto Alice afirmou a Márcio que  

precisaria em sua conta para satisfação da chamada de margem. 
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36. Em 3 de maio de 2018, após a abertura da investigação conduzida pela BSM, 

Alice novamente se manifestou a respeito das operações objeto deste PAD 

nº 17/2018 (fls. 50). Naquela oportunidade, Alice alegou o quanto segue abaixo 

transcrito : 

"Na data de 02110117 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 sim que me preocupei em cobrir a conta do 
cliente para que não levasse advertência da corretora por deixá -lo negativo. 
No dia 0411 O ele receberia saldo de venda de ações e ficaria positivo. Não 
tivemos em 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. 
A verdade é que não agimos de má fé, queríamos a todo momento cumprir 
as regras do mercado e da corretora, em não deixar o cliente com saldo 
devedor. 
Ao ler a carta de abertura de investigação é que me deu conta da gravidade 
do problema. Realmente, da forma como o caso foi exposto pelos senhores, 
consegui entender com clareza que não foi um fato normal e que aos olhos 
de quem não nos conhece, pode soar como uma operação ilegítima. " 

37. De suas manifestações, extrai-se a intenção de Alice executar operação com 

opções com resultado previamente acertado, cujo objetivo era transferir 

R$ 21 .300,00 da conta-corrente de sua irmã  para a conta-corrente de seu pai 

, caracterizando, portanto, a infração prevista em seu inciso 1, com a 

redação que lhe é conferida pelo inciso 11, "a", nos termos da Deliberação CVM 

nº 14/83. 

38. Por estas razões, entendemos que Alice infringiu a ICVM nº 8/79, inciso 1, com 

o conceito contido no inciso 11, "a" , criando condições artificiais de oferta e demanda 

quando intencionalmente estruturou e deu a ordem para a execução da operação 

swing trade opções de ações da Petrobrás nos pregões dos dias 2.10.2017 e 

3.10.2017, com o propósito de transferir R$ 21 .300,00 da conta-corrente de  

para a conta-corrente de . 
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111.2 MÁRCIO 

39. Márcio infringiu a ICVM nº 8/79, inciso 1, com o conceito contido no inciso li, 

"a", quando executou a operação swing trade concebida por Alice, ciente de que o 

objetivo de Alice era transferir R$ 21.300,00 entre os Investidores. 

40. O diálogo mantido entre Alice e Márcio em 2.10.2017, transcrito no item 32 

acima, comprova que Márcio tinha conhecimento da estratégia criada por Alice . 

Alice informa Márcio expressamente que sua intenção é realizar uma operação com 

resultado previamente combinado ("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. Ele vai precisar de uns vinte e poucos mil. Ele está 

fazendo essa jogada aí 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 aí eu não consigo zerar para ele. Eu não poderia nem estar operando 

para ele porque ele está negativo. Eu falei com ele"). 

41 . No pregão seguinte, de 3.10.2017,  entrou em contato com Márcio 

para solicitar-lhe a recompra de 30.000 PETRL 16 de , com o objetivo de 

devolver a  os R$ 21 .300,00 transferidos para Antônio em 2.10.2017, conforme 

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

42. Neste diálogo, ocorrido em 3.10.2017, Márcio identifica que a operação 

solicitada por  busca reverter a operação realizada em 2.10.2017 ("É trinta 

mil né, é o que vocês deram ontem, né?") - o que comprova seu conhecimento a 

respeito do objetivo de Alice e de  em relação às operações de 2.10.2017 e 

3.10.2017. 

43. Márcio, portanto, ciente da estratégia de transferência de recursos elaborada 

por Alice, executou o swing trade entre  e  nos pregões de 2.10.2017 

e 3.10.2017, contribuindo para a criação de condições artificias de oferta e 

demanda nos termos da vedação contida na ICVM nº 8/79, inciso 1, com o conceito 

conceituada pelo inciso 11, "a". 

44. Por fim, na oportunidade que teve para se manifestar no âmbito da 

investigação da BSM, Márcio reconheceu expressamente ter executado os 

negócios diretos intencionais entre  e  ciente de que o objetivo dessas 

operações era transferir R$ 21.300,00 de  para , conforme se extrai do 

e-mail encaminhado à controladoria da Corretora em 2/5/2018 (fl. 50- CD): 

"( .. .) Após cumprir uma ordem dada pela assessora Alice, a mesma 
comunicou que estaria realizando a operação para cobrir 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 /CVM 301199 e 
realizei o direto entre as contas do   e  . " 

45. Por estas razões, entendemos que Márcio infringiu a ICVM nº 8/79, inciso 1, 

com o conceito contido no inciso li , "a" , quando executou, nos pregões de 2.10.2017 

e 3.10.2017, a operação swing trade com PETRL 16 com resultado previamente 

combinado (R$ 21 .300,00), tal como estruturado por Alice. 
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111.3 COINVALORES 

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

integridade e regular funcionamento do mercado e deve atuar com diligência para 

que seus clientes e prepostos também cumpram essas normas. 

47. 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 mobiliários. 

48 . É esse também o entendimento da CVM, que já se posicionou sobre o assunto 

nos seguintes termos: 

"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"2 

49 . No presente caso, a BSM encaminhou à Corretora o Ofício 2881/2017 com a 

descrição das operações analisadas no processo e, diante da constatação de que 

essas operações continham "sérios indícios de crimes de lavagem ou ocultação de 

bens, direitos e valores" e/ou indícios de que poderiam "estar associadas à criação 

de condições artificiais, conforme previsto na Instrução CVM nº 8/79", solicitou à 

Corretora que efetuasse análise conclusiva das operações, que documentasse sua 

conclusão e que enviasse cópia à BSM. 

2 Processo Administrativo Sancionador CVM nº 12/2004 - Voto do Diretor Pedro Oliva Marcilio de 
Sousa, julg. 1.8.2006. 
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50. Em resposta ao Ofício 2881/2017-SAM-DAR-BSM, datada de 29.11.2017 (fls . 

37-41 v), a Corretora afirmou que "( ... ) Diante dos esclarecimentos prestados pela 

Alice Perilo, considerando que se tratou de um caso pontual , não recorrente, 

envolvendo pai e filha em uma operação realizada de forma transparente por meio 

de um direito intencional, e de acordo com as regras e parâmetros de mercado, não 

identificamos quaisquer das hipóteses de irregularidades elencadas nos itens 2.1 e 

2.2 do vosso Ofício." 

51. Em resposta ao Ofício 1877/2018-SAM-DAR-BSM, com a notificação a 

respeito da abertura de investigação (f. 43-46), a Corretora repete o argumento, 

afirmando, em relação às operações em análise, tratar-se:"( ... ) de um caso pontual , 

não recorrente, e envolvendo pessoas de uma mesma família . Pelo conteúdo das 

gravações e avaliando todo contexto da operação não conseguimos identificar 

qualquer prejuízo a terceiros ou qualquer possibilidade de alteração nas condições 

de demanda, oferta ou preço". 

52. Ou seja, nas duas oportunidades que teve para se manifestar sobre o swing 

trade objeto deste processo, a Corretora reconheceu que o objetivo das operações 

era a transferência de recursos da conta-corrente de  para  para 

liquidação da chamada de margem devida por . Apesar disso, a Corretora 

não identificou irregularidades. 

53. Em suas manifestações, a Corretora demonstrou entendimento equivocado, 

pois não considera que as operações objeto deste processo administrativo criam 

condições artificiais de oferta e demanda, o que a impede de evitar que operações 

similares sejam por ela intermediadas. 

54. Nesse sentido, a Coinvalores deve ser responsabilizada pela infração ao 

artigo 32, 1, da Instrução CVM nº 505/11 e pela infração ao item 22.3.2 5 (b) do 

Regulamento de Operações do Segmento Bovespa , ao falhar em seu dever de 

zelar pela integridade e funcionamento regular dos mercados em que atua, e 

apresentar entendimento equivocado que a impede de coibir condutas ou 
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procedimentos que possam vir, direta ou indiretamente, a configurar criação de 

condições artificiais de mercado. 

11.4 PAULINO 

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

parte da Corretora à época das operações objeto deste processo administrativo, 

nos termos do artigo 4°, inciso 1, da ICVM 505/2011. 

56. É sua, portanto, a responsabilidade de garantir que a Corretora tenha 

instrumentos de monitoramento, supervisão e análise de operação que sejam 

capazes de apontar indícios de práticas abusivas, evitando que operações como 

as objeto deste processo administrativo, nas quais o resultado seja previamente 

combinado entre as partes, sejam intermediadas pela Corretora . 

57. No entanto, como demonstrado no item anterior, a Corretora entende que 

operações com resultados previamente combinados, como as objeto deste PAD 

nº 17 /18, não estão associadas à criação de condições artificiais de oferta, 

demanda e preço, o que a impede de identificar operações similares e prevenir a 

recorrência dessas operações. 

58. Paulino é signatário da resposta ao Ofício 1887/2018, pelo qual a Corretora 

reafirmou seu entendimento a respeito da conformidade das operações, afirmando 

tratar-se de "caso pontual , não recorrente e envolvendo pessoas de uma mesma 

família", sem prejuízo a terceiros. 

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

cumprimento da ICVM 505/2011 à época das operações objeto deste processo, 

deixou de cumprir sua função de zelar para que a Corretora cumprisse a ICVM 

505/2011, especificamente no tocante ao seu dever de zelar pela integridade e 

regular funcionamento do mercado, conforme previsto no artigo 32, 1. 
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IV. PRECEDENTES 

60. Os processos administrativos da BSM e CVM, a seguir apresentados, tratam 

de criação de condições artificias de demandas em operações realizadas com a 

intenção diversa da compra e venda de ativos no mercado de bolsa. 

IV.1. PAD Nº 03/2013 

61 . O PAD nº 03/2013 foi instaurado pela BSM em face de   

   ,  e  (" "),  

 (" l"), Diretor de Relações com o Mercado à época dos fatos e  

  s (" ") , operador da Concórdia. 

62. A Superintendência de Acompanhamento de Mercado da BSM identificou dois 

negócios diretos intermediados pela , nos pregões de 11 .6.2012 e 

12.6.2012, entre  e , empresa da qual  é sócio administrador, 

com o objetivo de registrar perdas de sua posição, para efeito de compensação 

tributária. 

63. Em 11 .6.2012,  vendeu 954.200 ações BTOW3 a Vicente ao preço de 

R$ 5,51 cada ação. No leilão de abertura do dia seguinte , 12.6.2012,  

vendeu as mesmas 954.200 ações de BTOW3 a , ao preço de R$ 5,53 por 

ação. O recurso efetivamente transferido entre  e  foi de R$ 19.084,00, 

a intenção da operação, no entanto, era a real ização contábil do preju ízo de Vimar, 

para fins tributários, o qual atingiu o patamar de R$ 3.184.235,00. 

64. Conforme o Termo de Acusação, , l e  contribuíram para 

criação de condições artificiais de demanda , nos termos dos incisos 1 e li, alínea "a" 

da ICVM 8/79.  porque permitiu a realização das operações seguidas e 

combinadas previamente, falhando em seu dever de zelar pela integridade do 

mercado. , operador da corretora , executou as operações tal como 

requisitadas, a despeito de ter acesso a todos os elementos para ciência de sua 
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irregularidade. , Diretor da Corretora, teve ciência das pretensões de seu cliente 

antes da execução das operações e não se opôs à realização, deixando de zelar 

pela integridade do mercado. 

65. Os acusados apresentaram conjuntamente, em 11.10.2013, proposta de 

Termo de Compromisso. A aceitação da proposta foi condicionada pelo Conselho 

de Supervisão da BSM ao pagamento dos valores de R$ 200.000,00 pela 

, e R$ 50.000,00 por Joel e de R$ 10.000,00 por  Os Defendentes 

concordaram com o pagamento desses valores e assinaram o Termo de 

Compromisso em 2.9.2014. 

66. Nesse precedente, diferente do que se analisa no presente processo, os lotes 

negociados representaram significativa alteração do volume negociado, com 

impacto no valor do ativo. A semelhança dos casos, portanto, se circunscreve à 

estruturação de operações nos mercados administrados pela 83 com resultados 

previamente combinados. 

67. No PAD nº 17/2018, o objetivo de Alice era a transferência do valor de 

R$ 21.300,00 da conta-corrente de sua irmã  para a conta-corrente de seu pai 

, pela venda de 30.000 opções PETRL 16, para fazer frente à chamada de 

margem ocorrida no pregão de 2.10.2017. Do mesmo modo, o objetivo das 

operações apuradas no PAD nº 3/2013 era a materialização de prejuízo contábil 

para busca de benefício fiscal. 

68. Em ambos os casos, os acusados incorreram na criação de condições 

artificiais de oferta e demanda, definida pelo inciso li, "a", da Instrução CVM nº 

08/1979 e vedada pelo inciso 1 da norma. 

IV.2. PAD Nº 7/2016 

69. O PAD nº 7/2016 foi instaurado pela BSM em face de   . 

( "),    ( ") e  i o 

( "), operadores da . 
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70. A Superintendência de Acompanhamento de Mercado da BSM identificou seis 

negócios diretos intencionais com contratos futuros de taxa de câmbio de real por 

dólar com vencimento em 2015, intermediados pela  nos pregões de 

11 .12.2014 e 20.1.2015, com o objetivo de transferir R$ 74.500,00 entre clientes da 

 

71. Conforme o Termo de Acusação,  e e contribuíram para criação 

de condições artificiais de demanda, nos termos dos incisos 1 e li, alínea "a" da 

ICVM 8/79, por terem estruturado e executado operações financeiras com 

resultados previamente combinados, de maneira intencional e com o objetivo final 

de gerar saldo positivo para um dos clientes envolvidos na operação, em detrimento 

do outro. 

72. Já a  falhou no seu dever de zelar pela integridade e regular 

funcionamento do mercado, imposto pelo artigo 32 da ICVM 505/2011, porque, 

apesar dos indícios de transferência de recursos financeiros terem sido 

comunicados pelo Ofício nº 236/2015-SAM-DAR-BSM e registrados nos diálogos 

que determinaram a execução das operações, a  não reconheceu os 

indícios de criação de condições artificiais de oferta e demanda na conduta de seus 

operadores. 

73. Em julgamento pela Turma do Conselho de Supervisão, os Conselheiros 

deliberaram, por unanimidade, pela aplicação da penalidade de multa de 

R$ 50.000,00 à  e R$ 25.000,00 a  e a , totalizando 

R$ 100.000,00. 

74. Com relação à falha da Corretora o Conselheiro-Relator Claudio Ness Mauch 

("Conselheiro-Relator") apontou : 
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manipulação de preço ou práticas não-equitativas que lhe são 
impostas pelo item 4.2(2)(ix) do Regulamento de Operações do 
Segmento BM&F e pelo artigo 32, inciso 1, da Instrução CVM nº 
505/11. 

75. O PAD nº 7/2016 transitou em julgado em 22.11.2016 e foi encerrado com o 

pagamento integral das penalidades aplicadas pelo Conselho de Supervisão. 

76. No PAD nº 7/2016, diferente do que se analisa no presente processo, o 

objetivo principal das partes das operações era a efetiva transferência do saldo 

dessas operações, e não a transferência de recursos financeiros mediante a 

compra e venda de opções, revertida no pregão seguinte. A semelhança dos casos, 

no entanto, é o resultado previamente combinado das operações, que criou 

condições artificiais de oferta, demanda e preço, nos termos da Instrução CVM 

nº 8/79, conforme Deliberação CVM nº 14/83. 

77. No PAD nº 7/2016, assim como no caso ora apurado, os operadores 

conheciam a intenção dos clientes de transferirem recursos entre si e, ainda assim, 

contribuíram de maneira decisiva na estruturação e execução das operações 

irregulares. As corretoras, do mesmo modo, durante toda a fase de investigação, 

defenderam a regularidade das operações, interpretando de maneira equivocada a 

ICVM 8/79, inciso 1, com a redação dada pelo inciso li, alínea "a" da norma e 

falhando com seu dever de zelar pela integridade do mercado. 

IV.3. PAS RJ 2016/5348 

78. O PAS nº 2016/5348 foi instaurado pela CVM e teve como origem o PAD 

nº 50/2012 , conduzido pela BSM, e foi instaurado para apurar a responsabilidade 

de    ( ") pela execução de 30 day trades, realizados entre 

a sua conta e a de sua esposa - ambas controladas por  - em pregões entre 

24. 10.201 1 a 09.03.2012. 

79. Foi apurado que o investidor contratou o sistema eletrônico de roteamento de 

ordens denominado  , por meio do qual estruturou as operações e inseriu 
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suas próprias ordens, utilizando-se da mesa da corretora apenas para a emissão 

das ordens em nome de sua esposa. Tais operações resultaram na transferência 

de R$ 25.885,00 em favor da esposa de . 

80.  foi acusado pela prática de criação de condições artificiais de demanda, 

oferta ou preço de valores mobiliários, definida pelo inciso li, "a", da Instrução CVM 

nº 08/1979 e vedada pelo inciso 1 do mesmo normativo . 

81. Ao se pronunciar sobre a irregularidade da prática de money pass, citando 

doutrina especializada em julgamento recente, realizado em 17.4.2018, o Diretor 

da CVM, Gustavo Machado Gonzalez afirmou que: 

17. Como bem ressaltou Marcelo Trindade, a informação é o 
principal bem jurídico tutelado pela intervenção estatal no mercado 
de capitais. A tutela da CVM abrange não só informações 
produzidas pelos emitentes de valores mobiliários, como também 
aquelas referentes às ofertas enviadas aos sistemas de negociação 
e aos negócios cursados no mercado. 
( ... ) 
19. O processo de formação de preços no mercado de valores 
mobiliários não deve sofrer interferências indevidas nem 
transparecer volumes negociados que não reflitam o real embate 
entre oferta e demanda pelo ativo, sinalizando erroneamente ao 
mercado valores que não condizem com a liquidez efetiva dos 
títulos. A transferência de recursos por meio de operações 
previamente acertadas ofende a integridade do mercado de valores 
mobiliários e viola a Instrução CVM nº 08/1979. (grifamos) 

82. Em seu voto, o Diretor CVM, destacou, por fim," ... que ainda que as operações 

de money pass não visem a falsear o mercado, mas, a viabilizar a transferência de 

recursos entre dois particulares, elas prejudicam a confiabilidade das informações 

endógenas ao processo de negociação. Essa consequência necessária do meio 

escolhido, danosa e previsível, ofende a integridade do mercado e merece 

reprimenda por parte da CVM, nomeadamente em casos onde tais operações são 

realizadas em mercados de menor liquidez e envolvem volumes significativos, 

considerando o histórico de negociação do papel". 
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83. Dessa forma, Milton foi condenado à pena de multa pecuniária no valor de 

R$ 100.000,00, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço 

de valores mobiliários, definida pelo inciso 11, "a", da Instrução CVM nº 08/1979 e 

vedada pelo inciso 1 do mesmo normativo. 

84. No PAD nº 50/2012, que deu origem ao PAS nº 2016/5348, os prepostos da 

corretora e a própria corretora foram absolvidos pois, no entendimento da Turma 

de Julgamento, o modus operandi utilizado pelo investidor logrou encobrir ou 

dificultar a identificação da irregularidade das operações por parte dos então 

defendentes. 

85. No mais, diferente do que ocorreu nesse processo, assim que comunicada 

pela BSM acerca das operações, a corretora acusada no PAD nº 50/2016 

prontamente reconheceu a criação de condições artificiais e tomou as medidas que 

estavam a seu alcance: comunicado do ocorrido à CVM e calibragem dos controles 

internos. 

86. A CVM, de seu turno, reconheceu os elementos necessários para condenação 

do investidor, por entender o quanto segue: 

No caso em apreço, restou demonstrada a conduta dolosa do Acusado que, ao 
realizar operações com o objetivo de promover a transferência de recursos entre os 
dois comitentes, criou um parâmetro equivocado do verdadeiro volume de 
operações existente naqueles pregões, para aqueles ativos. Noto, ademais, que 
embora a norma em questão não exija a obtenção de resultados materiais para os 
agentes que a praticam, restou também demonstrado que o Acusado logrou 
transferir a importância de R$ 25.985,00 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta e 
cinco reais) para L.M. (grifo nosso) 

87. No processo que ora se aprecia, se aplica a caracterização de criação de 

condições artificias esposada pelo Diretor da CVM, segundo a qual, para a infração 

à ICVM 8/79 é suficiente a criação de um parâmetro equivocado de volume de 

operações de determinado ativo. 

BSM Supervisão de Mercados 
+55 11 2565 6144 / 6074 / 6871 
Rua XV de Novembro, 275 
São Pau lo/ SP - 01013-001 

www .bsmsupervisao.com.br 

INFORMAÇÃO INTERNA- INTERNAL INFORMATION 



bstrl' ~ SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo nº 17/2018 
Defendentes: Coinvalores CCVM Ltda. , Alice Perilo, Márcio Espigares e 

Paulino Botelho de Abreu Sampaio 
Parecer Jurídico - Página 21 de 22 

V. DOSIMETRIA 

88. Para a dosimetria de pena a ser eventualmente aplicada aos Defendentes, 

sugerimos que sejam consideradas as circunstâncias abaixo. 

V.1. C IRCUNSTÂNCIAS A GRAVANTES 

89. Para a dosimetria da pena eventualmente aplicada à Coinvalores e à Paulino 

sugerimos seja considerada a gravidade das irregularidades constatadas e sua 

falha de interpretação das evidências que lhe foram reiteradamente apresentadas 

como indicadoras de infrações graves, nos termos do inciso Ili da Instrução CVM 

nº 8/79. 

90. Para a dosimetria da pena eventualmente aplicada a Alice Perilo e a Márcio 

Espigares, sugerimos que seja considerada a gravidade das irregularidades 

cometidas, que afetam a credibilidade, a confiança e integridade do mercado de 

valores mobiliários. 

V.2. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES 

91. Como circunstância atenuante, sugerimos que seja considerado a 

primariedade dos Defendentes, na medida em que, até o presente momento, não 

há sanção administrativa em face dos Defendentes transitadas em julgado na BSM 

ou na CVM; 

VI. CONCLUSÃO 

92. Ante o exposto, e considerando as infrações verificadas, sugerimos ao 

Conselho de Supervisão a condenação da Coinvalores CCVM ltda. por infração ao 

art. 32, 1, da Instrução CVM nº 505/11 e por infração ao item 22.3.2 5 (b) do 

Regulamento de Operações. 
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93. Sugerimos também a condenação de Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 

diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 505/2011, nos termos do artigo 4°, 

inciso 1, dessa norma, pela infração da Corretora ao artigo 32, inciso 1, da ICVM 

505/2011. 

94. Sugerimos, por fim, a condenação de Alice Perilo e a Márcio Espigares pelas 

infrações ao inciso 1, com o conceito contido no inciso li, "a", da ICVM nº 8/79. 

Submetemos nosso parecer à consideração superior. 

São Paulo, 1 de setembro de 2020. 
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Encaminhe-se às partes para manifestação. 

Marcos José Rodrigues Torres 
Diretor de Autorregulação 
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