
BSM / 
BM&FBOVESPA 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

BM&FBOVESP A SUPERVISÃO DE MERCADOS- BSM 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 

TURMA 

CONSELHEIRA- RELATORA: ALINE DE MENEZES SANTOS 

MEMBROS: CLAUDIO NESS MAUCH E LUIZ DE FIGUEIREDO FORBES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO No 6/2016 

ACUSADOS: ALPES CCTVM S.A E REGINALDO ALVES DOS SANTOS 

RELATÓRIO 

1. RELATÓRIO 

1.1 Acusação 

1. O Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESP A Supervisão de Mercados 

- BSM no exercício da competência que lhe é conferida pela Instrução da Comissão de 

Valores Mobiliários n° 46112007, determinou, em 7.4.2016, a instauração de Processo 

Administrativo Ordinário n° 6/2016 em face de Alpes CCTVM S/A ("Alpes") e 

Reginaldo Alves dos Santos ("Reginaldo"), em razão descumprimento de 

determinações da BSM pelos Acusados, em violação aos incisos I e II, artigo 52, da 

ICVM 461/20071 ("ICVM 46112007''). 

I ICVM 461 /2007: 
" Art. 52: As pessoas autorizadas a operar, em nome próprio ou de terceiros, em mercado organizado: 
I. devem acatar e dar cumprimento às decisões dos órgãos de administração e de fiscalização e supervisão 
da entidade administradora; e 
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2. A Corretora e seu Diretor foram regularmente intimados da instauração do 

presente Processo Administrativo em 12.4.2016 e 13.4.2016, respectivamente (fls. 35 e 

37), no entanto, não apresentaram Defesa ou Proposta de Celebração de Termo de 

Compromisso. 

1.3 Parecer da Superintendência Jurídica da BSM ("SJUR") 

3. A Superintendência Jurídica em sua manifestação ("Parecer Jurídico") 

relatou os fatos que originaram o processo administrativo (fls. 38/39), a saber: 

a. em 17.2.2016 a BM&FBOVESPA recebeu da 

correspondência relatando a ocorrência de reclamações de 

clientes migrados da Alpes no âmbito da aquisição da plataforma eletrônica 

de negociação homebroker da Alpes, relatando que o saldo de ativos 

constante da plataforma eletrônica depois da migração não corresponderia 

ao saldo total de ativos por eles detidos. Afirmou ainda a - ' que 

em 12.2.2016 solicitou à Alpes esclarecimentos, não respondidos, a respeito 

da situação; 

b. em 19.2.2016, a BSM recebeu reclamações de clientes migrados da 

Alpes para a , relacionadas ao 

processo de migração decorrente da aquisição da plataforma eletrônica de 

negociação homebroker da Alpes (fls. 7 do Termo de Acusação); 

c. a BSM, visando investigar os fatos apresentados, solicitou à Alpes, em 

16.3.2016, por meio de ofício 0367/2016-DAR-BSM (fls. 8/9), que enviasse 

li. devem prestar todas as informações, conforme requerido pelos órgãos de administração e de ~/'\.. 
fiscalização e supervisão da entidade administradora". \..)J '-J 
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no prazo de 3 (três) dias úteis do recebimento da correspondência, 

informações sobre saldos em conta-corrente de todos os clientes da 

Corretora; 

d. em razão de ausência de resposta da Alpes, a BSM enviou novo ofício 

0413/2016-DAR-BSM em 29.3.2016, reiterando a solicitação de 16.3.2016, 

para que a Corretora apresentasse as informações solicitadas no prazo de 1 

(um) dia útil do recebimento (fls. 10); 

e. o investidor enVIOU 

correspondência à BSM em 5.4.2016 (fls. 11), informando problemas na 

transferência de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), de sua conta

corrente na Corretora Alpes para a - ; 

f. na mesma data, a BSM recebeu correspondência da procuradora do 

investidor (fls. 12115), 

cotista do 

g. no e-mail enviado à BSM, a procuradora de - informou que, após 

seu cliente ser noticiado do encerramento das atividades da Corretora, em 

dezembro de 2015, solicitou a transferência do patrimônio do Clube para 

outra corretora, ocasião na qual tomou conhecimento de que a Corretora, 

sem sua autorização, utilizou-se do dinheiro investido pelo Clube para 

pagamento de despesas da própria Corretora, o que supostamente teria sido 

confirmado pelo Diretor de Relações com o Mercado da Corretora, Sr. 

Reginaldo, acusado nesse processo administrativo. 
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Ato contínuo, a Superintendência Jurídica adentrou ao mérito do presente 

processo administrativo, conforme a seguir sintetizo. 

5. A SJUR iniciou seu parecer afirmando que, conforme mencionado na peça 

acusatória, a competência da BSM para fiscalizar os Participantes e exigir a 

apresentação de informações e documentos, ainda que sigilosos, encontra respaldo no 

artigo 43, inciso li e parágrafo primeiro, da ICVM 461/2007, impondo o artigo 52, 

incisos I e li, da mesma instrução normativa, o dever aos Participantes de acatar e dar 

cumprimento às decisões do autorregulador, tomadas no exercício de sua competência, 

e de prestar todas informações requeridas, no caso concreto, de apresentação de extratos 

de conta-corrente dos investidores. 

6. Que o artigo 42, caput, da ICVM 46112007, determina que a entidade 

administradora do mercado de Bolsa mantenha um Departamento de Autorregulação, 

com a função de exercer a fiscalização e supervisão das operações cursadas nos 

mercados organizados de valores mobiliários que estejam sob sua responsabilidade e 

das pessoas neles autorizadas a operar. 

7. Que o artigo 43 da ICVM 461/2007 atribui ao mesmo Departamento de 

Autorregulação a competência, dentre outras, de fiscalizar, direta e amplamente, as 

pessoas autorizadas a operar, de instaurar, instruir e conduzir processos administrativos 

disciplinares para apurar as infrações das normas que lhe incumbe fiscalizar. 

8. Por fim, o parecer jurídico destaca a cláusula 3 .1.1 do Contrato de Acesso 

aos Sistemas de Negociação dos Mercados Administrados pela Bolsa de Valores de São 

Paulo firmado pela Corretora em 18.01.20082 (fls. 20), na qual o participante obriga-se 

a cumprir com as obrigações previstas no Contrato firmado com a BM&FBOVESP A. 

1 3.1. "O PARTICIPANTE obriga-se a cumprir todas as obrigações previstas no presente Contrato, no 
Regulamento de Operações, no Manual de Procedimentos Operacionais, no Regulamento do Participante, 
nas Condições Comerciais e nas demais normas da BVSP, notadamente,: 
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Quanto ao Diretor, o parecer jurídico aponta que, nos termos do artigo 12, 

parágrafo primeiro, do Anexo II (Regulamento do Participante) ao Ofício Circular n° 

078/2008-DP3
, o Diretor deve ser responsabilizado juntamente com a Corretora pela 

ocorrência das infrações dos incisos I e II do artigo 52 da ICVM 46112007, diante do 

não atendimento das requisições da BSM de envio de extratos de conta-corrente de 

clientes. 

1.3 Manifestação dos Acusados ao Parecer da SJUR 

10. A Corretora e seu Diretor foram intimados em 21.6.2016 da elaboração do 

parecer jurídico pela SJUR (fls. 45/48), no entanto, não apresentaram manifestação. 

1.4 Manifestação dos Acusados de 12.6.2016 

11. A Corretora e seu Diretor Reginaldo apresentaram manifestação em 

12.6.2016 (fls. 49/71), narrando que teriam transferido para a conta do Sr. -

na o valor de R$ 1.380,00 (mil trezentos 

e oitenta reais), e o valor de R$ 1.320.898,59 (um milhão trezentos e vinte mil 

oitocentos e noventa e oito rems e cinquenta e nove centavos) para a conta do Sr. 

cotista do 

12. Por fim, requereram o arquivamento do processo administrativo, em razão 

do atendimento das informações solicitadas (fls. 50). 

3.1.1. sujeitar-se à supervisão e fiscalização da BVSP e da BSM; 
3 Anexo li (Regulamento do Participante) ao Ofício Circular n° 78/2008-DP: 
Artigo 12. Pelo não cumprimento das cláusulas do Contrato de Acesso aos Sistemas de Negociação dos 
Mercados Administrados pela BVSP, das regras deste Regulamento, do Regulamento Operacional, do 
Manual de Procedimentos Operacionais e do Código de Conduta da BVSP, o Participante sujeita-se, 
segundo a gravidade da infração, às penalidades, não cumulativas, de advertência, multa, suspensão e 
exclusão dos sistemas de negociação dos mercados administrados pela BVSP. ~ 
Parágrafo primeiro - Sujeitam-se, também, às penalidades referidas neste artigo, os administradores, 
empregados, prepostos e os operadores dos Participantes". 
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13. É o relatório. 

São Paulo, 13 de julho de 2016. 

nezes Santos 
Conselhe" a-Relatora 
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