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BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS- BSM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO No 13/2016 

Defendentes: 

I. RELATÓRIO 

Alpes CCTVM S.A. 

Reginaldo Alves dos Santos 

1. O presente processo administrativo foi instaurado para apuração de 

responsabilidade de Alpes CCTVM S.A. ("Alpes" ou "Corretora") e Reginaldo 

Alves dos Santos, diretor da Corretora ("Reginaldo" ou "Diretor"), por 

descumprimento ao artigo 30, parágrafo único 1 e ao artigo 32, inciso 12 , da 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n° 505, de 27 de 

setembro de 2011 ("ICVM 505"), em razão dos fatos e elementos de autoria e 

materialidade apurados pela BSM em denúncias apresentadas por investidores 

da Alpes. 

A) TERMO DE ACUSAÇÃO 

2. De acordo com o Termo de Acusação (fls. 1/11), os investidores 

e 

que em conjunto com - denominados 

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;". 
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"Clientes") apresentaram denúncias em face da Corretora, alegando que a 

Alpes deixou de cumprir com as ordens de transferência de recursos, que 

estavam na Corretora, em nome dos Clientes, para suas respectivas contas

correntes bancárias, mantendo esses recursos na conta-corrente da própria 

Corretora. 

3. Nos termos das denúncias, - havia solicitado a transferência do 

valor de R$ 1.386,54 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e 

quatro centavos) em 26.2.2016 (fi. 16) e o , em 22.1.2016, não 

teve o valor de R$ 1.320.908,59 (um milhão, trezentos e vinte mil , novecentos e 

oito reais e cinquenta e nove centavos), referente ao resgate de quotas de um 

fundo, transferido para sua conta-corrente (fls. 18/20). 

4. Ao deixar de atender as solicitações dos Clientes de transferência 

desses recursos, a Corretora manteve esses valores em sua disponibilidade, 

de forma a integrar seu caixa, deixando os recursos indisponíveis aos Clientes. 

5. A Alpes efetuou a transferência dos recursos de - e do Clube 

após 35 (trinta e cinco) dias e 111 (cento onze) dias, respectivamente, a contar 

da apresentação de suas solicitações. 

6. Desta forma, concluiu-se no Termo de Acusação que a Corretora foi 

desleal com seus Clientes ao, discricionariamente, não transferir os recursos 

que eram devidos aos seus Clientes, após suas solicitações. 
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7. Reginaldo, por sua vez, na qualidade de diretor responsável pelo 

cumprimento das normas estabelecidas na ICVM 5053
, à época dos fatos, 

permitiu que os Clientes fossem prejudicados pela indisponibilidade de seus 

recursos, em decorrência das práticas desleais da Corretora de não transferir 

os valores solicitados pelos Clientes para suas respectivas contas-correntes 

bancárias. 

8) DEFESA 

8. Devidamente intimados, a Corretora e o Diretor apresentaram, 

tempestivamente, defesa conjunta ("Defesa"), na qual alegaram que: 

a) a afirmação constante do Termo de Acusação de que os recursos para o 

e para - não foram transferidos para as corretoras 

indicadas pelos clientes seria falsa (fi. 97); 

b) a BM&FBOVESPA (atual 83) somente autorizou a transferência da 

administração do Clube no sistema RCL 4 no final de março de 2016, 

razão pela qual a demora de 111 dias para transferência do valor devido 

ao (R$ 1.320.898,59) não seria imputável à Corretora (fi. 

97); 

c) a transferência dos recursos para a conta de - na 

, no valor de R$ 1.380,00, foi realizado em 

1°.4.2016, após a autorização do investidor em 15.2.2016 (fi. 98); 

3 "Art. 4° O intermediário deve indicar: 
I - um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta 
Instrução;". 
4 Sistema de Registro de Clubes de Investimento. 
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somente abriu e regularizou a conta de - em 

março de 2016, razão pela qual ocorreu a demora na transferência dos 

recursos de - (fi. 98) ; 

e) Alpes e Reginaldo atuaram de forma diligente e não praticaram qualquer 

ato que pudesse prejudicar os investidores denunciantes (fi. 98); 

f) a demora na transferência dos recursos dos investidores decorreu de 

"cumprimentos burocráticos da BSM" (fi. 99); 

g) não foi possível identificar no Termo de Acusação os prejuízos ao 

mercado ou a ausência de controle da Corretora sobre as operações 

dos clientes (fi. 99); 

h) não houve prova do contato de - com a Corretora, nem 

individualização das condutas dos Defendentes no Termo de Acusação 

(fi. 1 00); 

i) em todo processo de transferência, Reginaldo interferiu pessoalmente 

com intuito de resolver "qualquer obstáculo ou problema que impedisse, 

de imediato, a transferência de valores" (fi. 100); e 

j) as imputações do Termo de Acusação foram genéricas, com conceitos 

vagos, como, por exemplo, a boa-fé, a lealdade e a diligência dos 

Defendentes (fi. 1 00). 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
Te I.: ( 11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 

DAR/SJURJJMM 



BSM Q 
_B_k;!] 16' .t 

SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Parecer Jurídico- Processo Administrativo Ordinário no 13/2016-

Alpes CCTVM S/A e Reginaldo Alves dos Santos- Fls. 5 de 21 

9. Por fim, os Defendentes pleitearam o arquivamento do processo 

administrativo. 

11. PARECER 

1 O. O escopo do presente parecer jurídico é analisar se há responsabilidade 

dos Defendentes pela ocorrência das infrações descritas no Termo de 

Acusação, consistentes na indisponibilidade dos recursos dos Clientes, 

causada pelo não atendimento, por parte da Corretora, de solicitação expressa 

de saque de recursos que estavam disponíveis aos Clientes na conta-corrente 

mantida na Corretora. 

11.1. Do Mérito da Acusação 

11. De acordo com o descrito no Termo de Acusação, a Corretora deveria 

ter transferido os valores pertencentes aos Clientes, ao invés de mantê-los em 

seu caixa, não permitindo que esses valores ficassem indisponíveis aos 

Clientes. 

12. Os Clientes, ao tentarem reaver seus recursos com a Corretora, não 

conseguiram contato com os Defendentes, razão pela qual acionaram a BSM 

para buscar solução da controvérsia. 

A) -

13. - alegou que a Corretora deixou de transferir para sua conta

corrente bancária o valor de R$ 1.386,54 (um mil, trezentos e oitenta e seis 
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reais e cinquenta e quatro centavos), conforme solicitação datada de 26.2.2016 

(doc. 3 do Termo de Acusação- fls. 16/17). 

14. Por esta razão, Benedito apresentou para a BSM, em 1°.4.2016, 

reclamação perante o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos ("MRP") 

(doc. 1 do Termo de Acusação- fi. 13), alegando que mesmo após solicitação, 

em 26.2.2016, a Alpes não transferiu para sua conta-corrente bancária os 

valores que possuía na Corretora. 

15. Os Defendentes afirmaram que transferiram o saldo de - em 

1°.4.2016 para a :, após a autorização do cliente em 15.2.2016 (fi. 

98) e que a demora na transferência ocorreu em razão de a ter 

regularizado a conta de - somente em março de 2016 e que não havia 

prova do contato do cliente com a Corretora (fi. 99) 

16. Os argumentos apresentados pelos Defendentes não justificam a 

retenção do saldo de - vez que, a Alpes não precisava aguardar a 

transferência da conta do investidor para a , para que pudesse 

atender a ordem de saque do cliente. Bastava à Corretora transferir os valores 

em nome de - que estavam em sua conta na Corretora para a conta

corrente bancária do cliente no momento em que houve a solicitação. 

17. Inclusive, cabe destacar, que o cliente, por duas oportunidades, em 

11.2.2016 e 26.2.2016, enviou e-mail para a Alpes solicitando informações 

sobre o seu saldo para que houvesse a transferência, uma vez que possuía o 

valor de R$ 1.386,54 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e 

quatro centavos) na Corretora e que este valor não havia sido transferido para 
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sua conta-corrente bancária (fls. 16/17). Referidas correspondências de 

- não foram respondidas pela Corretora. 

18. Desta forma, a transferência do valor em nome de - deveria ter 

sido efetivada logo após seu contato com a Corretora. No entanto, a Alpes 

efetuou a transferência após 35 (trinta e cinco) dias da solicitação do cliente. 

8) 

19. - - alegou que a Corretora deixou de transferir 

R$ 1.320.908,59 (um milhão, trezentos e vinte mil, novecentos e oito reais e 

cinquenta e nove centavos) para sua conta-corrente bancária, após a Alpes, 

em 22.1.2016, ter efetuado resgate de quotas de um fundo de titularidade do 

Clube. 

20. Por conta da ausência dessa transferência, o apresentou, 

em 5.4.2016, denúncia para a BSM (doc. 4 do Termo de Acusação- fls. 18/49), 

alegando que Alpes havia se utilizado do valor pertencente ao Clube, 

decorrente do resgate das quotas desse fundo, para pagar despesas em nome 

da própria Corretora. 

21. Na Defesa, os Defendentes alegaram que a BM&FBOVESPA (atual 83) 

somente teria autorizado a transferência do no sistema RCL no 

final de março de 2016, razão pela qual seria "inverídica a demora de 111 dias 

para transferência do valor devido ao (fi. 97). 

22. A Alpes, na qualidade de administradora do , tem a 

obrigação de atender as solicitações efetuadas pelo gestor ou pelos quotistas 
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do Clube. Nesse sentido, a Corretora não poderia se negar ou deixar de 

atender à solicitação de transferência para a conta-corrente do Clube de 

valores oriundos de um resgate de quotas de um fundo que eram de 

titularidade do 

23. Assim, mesmo no cenário em que a Corretora esteva transferindo a 

administração do Clube para outra corretora, conforme ata da assembleia geral 

extraordinária (fls. 66/69), nada impedia que a Alpes realizasse a transferência 

do valor pertencente ao Clube para a respectiva conta-corrente bancária do 

Clube, em atendimento à solicitação de seu cliente. 

24. Além disso, ao contrário do que foi alegado pelos Defendentes, não 

houve demora na autorização da 8M&F80VESPA (atual 83) para que a Alpes 

pudesse transferir a custódia em nome do para a nova 

administradora, pois, conforme correspondência enviada pela área de cadastro 

da 83, que tem como atribuição tratar de questões envolvendo clubes de 

investimento (doc. 9 do Termo de Acusação - fls. 88/89), o procedimento de 

transferência foi aprovado em 3.2.2016 e, não, no final de março como alegado 

pelos Defendentes. 

25. Após a aprovação do procedimento de transferência de administração 

pela área de cadastro da 83, caberia a Alpes realizar a atualização do registro 

do Clube no RCL para que houvesse a transferência, que foi efetivada em 

24.5.2016. 

26. Portanto, a transferência do valor em nome do deveria ter 

sido efetivada após o resgate das quotas do fundo. Contudo, a Alpes efetuou a 

transferência após 111 (cento e onze) dias, tornando indisponível para o Clube 
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usufruir desse montante, que permaneceu no caixa da Corretora, a sua 

disposição. 

11.2. Outras Alegações dos Defendentes 

27. A Defesa alegou que a acusação não individualizou a conduta dos 

Defendentes, no entanto, o Termo de Acusação é claro ao descrever as 

infrações cometidas pela Corretora e por Reginaldo, que agiram contrariamente 

ao que é determinado pela ICVM 505, já que a Corretora e seu Diretor 

deixaram de exercer suas atividades com boa-fé, diligência e lealdade em 

relação aos Clientes. 

28. A Corretora atuou de forma contrária ao esperado de um intermediário5
, 

que deveria zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado de 

capitais, atendendo as solicitações de transferências de recursos de seus 

clientes, ao invés de tornar esses recursos indisponíveis aos clientes. 

29. A Corretora afirmou que "não seria possível identificar no Termo de 

Acusação os prejuízos ao mercado ou ausência de controle das operações dos 

clientes" (fi. 99). Contudo, houve prejuízo para os investidores - e 

·, que ficou demonstrado em razão da indisponibilidade de seus 

recursos, motivo pelo qual, inclusive, apresentaram denúncia à BSM. 

5 "Art. 1° Considera-se, para os efeitos desta Instrução: 
I - intermediário: a instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição, por 
conta própria e de terceiros, na negociação de valores mobiliários em mercados 
regulamentados de valores mobiliários;". 
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30. Os Defendentes afirmaram que as imputações do Termo de Acusação 

seriam genéricas, com conceitos vagos, como, por exemplo, boa-fé, lealdade e 

diligência (fi. 1 00) . 

31. Os conceitos tratados no Termo de Acusação são princípios norteadores 

das condutas que devem ser praticadas pelos intermediários que integram o 

mercado de capitais, que visam proteger os investidores, conforme explicitado 

no edital de audiência pública que antecedeu a publicação da ICVM 505: 

"Quando [os intermediários] adotam condutas que privilegiam 

os interesses de seus clientes, cumprindo seus deveres 

fiduciários e conduzindo seus negócios com elevados padrões 

éticos, os intermediários auxiliam o regulador a atingir o 

objetivo de proteção ao investidor. Por isso, assim como a 

Instrução n° 387, de 2003, a Minuta [da ICVM 505] 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". 

32. A Corretora teria agido com boa-fé se tivesse disponibilizado um canal 

de atendimento aos investidores para que pudessem resgatar seu dinheiro, ao 

invés de cessar o serviço prestado e não mais atender aos contatos dos 
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investidores que possuem valores depositados na Corretora. A falta de 

atendimento da Corretora aos Clientes ficou demonstrada, por exemplo, na 

ausência de resposta para - com relação aos e-mails enviados em 

11.2.2016 e 26.2.2016. 

33. A Corretora também demonstrou não ter sido diligente com os Clientes, 

como no caso do , ao resgatar o valor de R$ 1.320.898,59 (um 

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

nove centavos), referente às quotas de um fundo de titularidade do Clube, para 

sua conta bancária, em 22.1.2016, e não repassar esse valor para o -

- ou para a nova administradora do Clube, conforme o disposto na ata 

da assembleia geral do Clube (fls. 66/68). Referido valor só foi transferido para 

o Clube em 24.5.2016 (doc. 5, fi. 71 ). 

34. Ao manter em seu caixa recursos que eram de propriedade de -

e , pelo período de 35 dias e 111 dias, respectivamente, e não 

transferi-los nos termos das solicitações enviadas pelos clientes, a Corretora 

prejudicou os interesses dos investidores, deixando de agir com lealdade aos 

clientes. 

35. Em razão da conduta da Corretora acima descrita, houve, portanto, o 

descumprimento do artigo 30, parágrafo único e do artigo 32 da ICVM 505. 

11.3. Responsabilidade do Diretor 

36. Reginaldo alegou que no processo de transferência dos valores devidos 

aos Clientes, teria interferido pessoalmente com intuito de resolver "qualquer 
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obstáculo ou problema que impedisse, de imediato, a transferência de valores" 

(fi. 1 00). 

37. Entretanto, essa conduta não foi verificada nas provas apresentadas no 

Termo de Acusação e na Defesa. O que ficou demonstrado no presente PAD, 

foi a ausência de resposta aos questionamentos dos Clientes por parte dos 

Defendentes, que tiveram que recorrer à BSM para tentar reaver o saldo de 

suas contas. 

38. Além disso, a transferência dos recursos para os Clientes demorou 35 

dias no caso de Benedito e 111 dias no caso do , o que 

demonstra que Reginaldo não atuou de forma a resolver "qualquer obstáculo 

ou problema que impedisse, de imediato, a transferência de valores" (fi. 1 00). 

39. A principal função do diretor responsável pela ICVM 505 é assegurar 

que a Alpes cumpra com seus deveres legais e regulamentares, fazendo com 

que a Corretora cumpra com seus deveres de boa-fé, diligência e lealdade. 

Reginaldo falhou nesse sentido, deixando de atuar para que as irregularidades 

apontadas acima fossem resolvidas de imediato. Também falhou ao não 

proporcionar atendimento aos Clientes, deixando as solicitações de 

transferência de recursos sem respostas, permitindo que esses recursos 

ficassem indisponíveis aos Clientes, mantendo os valores no caixa da Alpes. 

40. Na qualidade de diretor responsável pela ICVM 505, Reginaldo deveria 

zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado de capitais, 

assegurando o cumprimento das regras previstas na referida Instrução, 

conforme determina o artigo 4°, I, da mesma norma. 
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41. Por todo exposto, Reginaldo deve responder por infração aos artigos 30 

e 32, I, da ICVM 505. 

11.4. Demais casos apresentados na BSM 

42. A BSM recebeu, ao longo da instrução do presente processo 

administrativo, outras 8 (oito) correspondências de clientes da Alpes, que não 

conseguiram contato com a Corretora para que fosse efetuada a transferência 

de seus recursos para suas respectivas contas-correntes. Desta forma, nota-se 

que a Corretora, mesmo após a instauração do presente processo 

administrativo, manteve a mesma prática de se apropriar indevidamente do 

saldo em conta-corrente de clientes, conforme será detalhada abaixo. 

A) MRP n° 

43. Em 30.11.2016, a BSM recebeu correspondência do investidor .. 

- - --- que resultou no processo de 

MRP n° - (fi. 1 04/123). 

44. Em sua reclamação, alegou possuir valores mantidos na 

conta-corrente da Corretora, de R$ 940,34, que "sumiram" (fi. 1 04). 

45. alegou não ter conseguido contato com a Corretora, tanto 

por telefone, quanto por e-mail, levando-o a apresentar a referida reclamação. 

46. Instaurado o processo, em 1°.12.2016, a Corretora foi instada a 

apresentar defesa. 
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4 7. Em 19.12.2016, a Corretora apresentou comprovante de transferência 

bancária no valor de R$ 780,34 para a conta-corrente de ., realizada 

em 14.12.2016. A Corretora não apresentou qualquer justificativa ou produziu 

outras provas sobre os fatos narrados por 

48. Em resposta ao ofício enviado pela BSM sobre o prosseguimento do 

processo de MRP, .. - confirmou o pagamento, pleiteando o 

encerramento do processo (fi. 122). 

8) MRPn° -

49. Em 3.1.2017, a BSM recebeu a correspondência do investidor -

, que resultou no processo de MRP 

n° - (fi. 124/156). 

50. Em sua reclamação, - alegou que ao tentar acessar a sua conta na 

Corretora, em dezembro de 2016, para movimentar seu saldo, verificou não 

existir mais o site da Corretora. 

51 . - informou que não teve sucesso nas diversas tentativas de contato 

com a Corretora, por telefone e e-mail. 

52. O investidor afirmou que foi aconselhado pela que entrasse 

em contato com a Alpes no endereço eletrônico "financeiro@alpes.com.br'', no 

entanto, referido endereço não existiria mais. 
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53. Dessa forma, - apresentou reclamação ao MRP para pleitear o 

ressarcimento do valor depositado em sua conta-corrente, no valor de 

R$ 5.000,00. 

54. Instaurado o processo, em 9.1.2017, a Corretora apresentou em 

8.2.2017 o comprovante de transferência bancária realizada em 6.2.2017, no 

valor de R$ 5.496,09, para a conta-corrente de - A Corretora não 

apresentou qualquer justificativa ou produziu outras provas sobre os fatos 

narrados pelo investidor. 

55. Em resposta ao ofício enviado pela BSM sobre o prosseguimento do 

processo de MRP, - confirmou o pagamento e solicitou o encerramento do 

processo (fi. 149). 

C) Reclamação de 

56. Em 25.1.2017, o investidor entrou em 

contato com a BSM, por meio do Serviço de Atendimento ao Público, 

informando não ter conseguido receber seu dinheiro depositado na conta

corrente na Corretora, pois não conseguiu contato com representantes da 

Alpes (fi. 158/159). 

57. Em 9.2.2017, a BSM enviou ofício para Alpes, solicitando que se 

manifestasse a respeito dos fatos narrados por -

58. A Corretora, em 2.3.2017, pleiteou prorrogação de prazo para 

apresentar manifestação à BSM, o que foi deferido na mesma data. 
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59. Em 7.3.2017, a Corretora apresentou o comprovante de transferência 

bancária realizada em 6.3.2017 no valor de R$ 410,69, para a conta-corrente 

de -

60. Em resposta à BSM, - confirmou o pagamento realizado pela 

Corretora (fi. 168). 

O) Reclamação de 

61. Em 23.2.2017, o investidor entrou em 

contato com a BSM, por meio do canal de denúncia, informando ter adquirido 

títulos do tesouro direto na Alpes. Após o encerramento das atividades da 

Corretora, afirmou não ter conseguido mais contato com a Corretora para a 

transferência de sua custódia (fls. 171/172). 

62. A BSM enviou ofício para Alpes, em 1°.3.2017, solicitando que se 

manifestasse a respeito dos fatos narrados por -

63. Até a presente data, a Corretora não se manifestou sobre a 

correspondência da BSM. 

E) Reclamação de 

64. Em 24.4.2017, a investidora 

contatou a BSM, pelo canal de denúncia, afirmando não ter conseguido contato 

com a Alpes para solicitar os extratos de sua conta, visando a transferência de 

sua custódia (fls. 173/175). 
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65. A BSM enviou ofício para Alpes, recebido em 28.4.2017, para que a 

Corretora se manifestasse a respeito dos fatos narrados por -

66. Até a presente data, a Corretora não se manifestou sobre a 

correspondência da BSM. 

F) Reclamação de 

67. Em 27.4.2017, a investidora contatou a BSM, 

pelo canal de denúncia, afirmando não ter conseguido contato com a Alpes 

para transferir seus títulos do Tesouro Direto e liquidar seu saldo frente à 

Corretora (fls. 176/178). 

68. A BSM enviou ofício para Alpes, recebido em 2.5.2017, para que a 

Corretora se manifestasse a respeito dos fatos narrados por • . 

69. Até a presente data, a Corretora não se manifestou sobre a 

correspondência da BSM. 

G) Reclamação de 

70. Em 5.5.2017, o investidor 

contatou a BSM, pelo canal de denúncia, afirmando não ter conseguido contato 

com a Alpes para solicitar seu saldo em conta-corrente (fls. 179/181 ). 

71 . A BSM enviou ofício para Alpes, recebido em 8.5.2017, para que a 

Corretora se manifestasse a respeito dos fatos narrados pelo investidor. 
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72. Até a presente data, a Corretora não se manifestou sobre a 

correspondência da BSM. 

H) Reclamação de 

73. Em 5.5.2017, o investidor contatou 

a BSM, pelo canal de denúncia, informando não ter conseguido contato com a 

Alpes para receber o saldo em sua conta na Corretora (fls. 182/185). 

74. A BSM enviou ofício para Alpes, recebido em 8.5.2017, para que a 

Corretora se manifestasse a respeito dos fatos narrados por - . 

75. Até a presente data, a Corretora não se manifestou sobre a 

correspondência da BSM. 

111. CONCLUSÃO 

76. Diante do acima exposto, ficou demonstrado que os Defendentes 

deixaram de zelar pela integridade do mercado, ao não agirem com boa-fé, 

diligência e lealdade com os Clientes, ao não atenderem as solicitações de 

transferências de recursos pertencentes aos clientes que estão sob 

responsabilidade da Corretora, mantendo esses valores no caixa da Alpes e 

indisponível para os investidores, não havendo os Defendentes apresentado 

provas que afastam as acusações. 

77. Quanto aos demais casos apresentados por investidores à BSM, 

conforme seção 11.4 acima, verifica-se que a Corretora permanece com a 

mesma conduta, de manter em seu caixa o dinheiro dos investidores, 
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devolvendo, em alguns casos, os valores devidos após solicitação da BSM, ao 

invés de transferir os recursos quando solicitados pelos clientes. 

78. Ressalta-se que os clientes não conseguem entrar em contato com a 

Corretora, que não deixou à disposição um canal de comunicação para tratar 

dos valores ainda sob sua custódia. 

79. Portanto, os Defendentes, em razão de manterem no caixa da Corretora 

valores pertencentes aos investidores e não transferirem esses valores para a 

conta bancária dos clientes após solicitação, deixaram de exercer suas 

atividades com boa-fé, lealdade e diligência, e zelar pela integridade do 

mercado, em infração aos artigos 30, parágrafo único e 32, I, da ICVM 505. 

IV. DOSIMETRIA 

80. Na forma do artigo 36, § 2° da Instrução CVM n° 461, de 23 de outubro 

de 20076 e do artigo 58 do Regulamento Processual da BSM7
, sugerimos ao 

Conselho de Supervisão a aplicação de penalidade aos Defendentes por 

infração aos dispositivos normativos apontados pela acusação, não havendo 

na BSM ou na CVM precedente semelhante ao presente caso. 

6 ICVM 461/2007: Artigo 36: ( .... ) "§2° Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, ao Diretor 
do Departamento de Auto-Regulação e ao Conselho de Auto-Regulação, conforme previsto 
nesta Instrução, no estatuto social e em seus regulamentos, monitorar, de ofício ou por 
comunicação do Diretor Geral ou de terceiros, o cumprimento das regras de funcionamento do 
mercado e da entidade administradora, bem como impor as penalidades decorrentes da 
violação das normas que lhes incumba fiscalizar. ( .. . )". 
7 Regulamento Processual da BSM: Artigo 58: "As penalidades que podem ser aplicadas pela 
BSM são: I. advertência; 11. multa; 111. suspensão, observado o máximo de 90 dias; e IV. 
inabilitação temporária, pelo prazo máximo de 1 O anos, para o exercício de cargos de 
administradores, empregados, operadores, prepostos e representantes dos Participantes e de 
administradores, empregados, prepostos e representantes da BSM e/ou da BM&FBOVESPA". 
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81. Os Defendentes possuem histórico de condenação definitiva no âmbito 

da BSM, nos Processos Administrativos n° 5/2008, n° 7/2011 I n° 34/2012, 

n° 1/2013, n° 24/2013 e n° 6/20148
. 

82. Embora as infrações objeto dos citados processos não coincidam com 

os fatos tratados no presente processo administrativo, o histórico de 

condenação dos Defendentes pode ser considerado para dosimetria de 

eventuais penalidades aplicadas9
. 

83. Não há na BSM e na CVM, histórico de casos que tratam de mesma 

infração. 

84. Sugerimos que seja levado em consideração, além dos efeitos imediatos 

da decisão, seus outros efeitos, especialmente quanto ao aspecto educacional, 

ao aprimoramento da conduta dos Defendentes e à credibilidade do mercado. 

85. Ademais, como agravante, apontamos a gravidade das infrações 

verificadas, em razão da existência de indícios de crime ao sistema financeiro 

nacional, previsto no artigo 5° da Lei n° 7.492/86. 

8 PAD n° 5/2008: Multa de R$ 60.000,00 para Alpes. Assunto: cadastramento e identificação de 
investidores não-residentes. PAD n° 7/2011 : Advertência - Alpes e Reginaldo. Assunto: 
Suitability. PAD n° 34/2012: Multa de R$ 700.000,00 para a Alpes e R$ 400.000,00 para 
Reginaldo. Assunto: Irregularidades constatadas em relatório de auditoria operacional. PAD 
n° 1/2013: Advertência - Alpes e Reginaldo. Assunto: Não atendimento aos requisitos 
financeiros e patrimoniais. PAD n° 24/2013: Multa de R$ 150.000,00 a Alpes e R$ 75.000,00 
para Reginaldo. Assunto: Concessão de financiamento a partes relacionadas. PAD n° 6/2014: 
Multa de R$ 50.000,00 para Alpes e R$ 100.000,00 para Reginaldo. Assunto: 
desenquadramento de requisitos financeiros e patrimoniais. 
9 Artigo 58, Parágrafo Segundo do Regulamento Processual da BSM - Nos casos de 
reincidência serão aplicadas, alternativamente, multa nos termos do parágrafo anterior, até o 
triplo dos valores fixados, ou penalidade prevista nos incisos 111 e IV do caput deste artigo. 
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86. Submetemos nosso parecer à consideração superior. 

São Paulo, 7 de junho de 2017. 

YJ!' . jf\Q~<k~ 
" enriqJ~Vratta Lobo 
Gerente Jurídico 

. . 3-Gj;>,~;~ ~ 1\Q o..cb e-
Jul ana Mendes Marques 

Advogada 

Aos Defendentes para manifestação 
e, posteriormente, ao Conselho de 
Supervisão. 

Marcos José Rodrigues Torres 
Diretor de Autorregulação 
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