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BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS - BSM 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 

TURMA 

CONSELHEIRO-RELATOR: JOSÉ FLAVIO FERREIRA RAMOS  

MEMBROS: MURILO ROBOTTON FILHO E RODRIGO DE ALMEIDA VEIGA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Nº 17/2018 

 

ACUSADOS: COINVALORES CCVM LTDA., ALICE PERILO, MÁRCIO ESPIGARES E 

PAULINO BOTELHO DE ABREU SAMPAIO 

 

RELATÓRIO 

 

 

1. Trata-se de processo administrativo ordinário (“PAD”) instaurado em face 

de Coinvalores CCVM Ltda. (“Coinvalores” ou “Corretora”), Alice Perilo (“Alice”), 

Márcio Espigares (“Márcio”) e Paulino Botelho de Abreu Sampaio (“Paulino”, e 

em conjunto com Corretora, Alice, Márcio, “Acusados”) em razão de indícios de 

criação de condições artificiais de mercado na execução de operações swing 

trade nos mercados organizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), nos 

pregões de 2.10.2017 e 3.10.2017 (“Pregões”), apuradas pela BSM – Supervisão 

de Mercados (“BSM”), por meio do Parecer da Superintendência de 

Acompanhamento de Mercado (“SAM”) nº 205/2017 (“Parecer nº 205/2017”, fls. 

23-31). 

 

2. De acordo com o Parecer nº 205/2017, Alice e Márcio executaram 

operações com opções de ações da Petróleo Brasileiro S.A. (“PETRL16”), por 

intermédio da Coinvalores, em nome de    (“ ”) e  

 ( ”, e em conjunto com , “Investidores”), com objetivo de 
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transferir R$ 21.300,00 da conta corrente mantida por  na Coinvalores para 

a conta corrente de  para liquidação de chamada de margem do pregão 

de 2.10.2017 (“Operações”), criando condições artificiais de demanda, oferta e 

preço no mercado organizado de valores mobiliários (“Acusação”). 

 

3. Segundo a Acusação, as Operações consistiram em um negócio direto 

intencional entre os Investidores, no pregão do dia 2.10.2017, no qual  

vendeu à  30.000 PETRL16, gerando crédito de R$ 21.300,00 na conta 

corrente de , com a finalidade de liquidar chamada de margem devida 

por  no mesmo pregão, sendo tais recursos devolvidos por  à 

, no pregão de 3.10.2017, mediante a compra de 30.000 PETRL16 detida 

por  ao preço de R$ 30.900,00.  

 

4. A Corretora foi intimada para se manifestar sobre os indícios de prática 

abusiva decorrente das Operações, em 10.11.2017, por meio do Ofício 

2881/2017-SAM-DAR-BSM (fls. 33-35). Em resposta (fls. 37-40), a Corretora 

informou que as Operações foram realizadas por meio da assessora Alice, filha 

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

devedor, assim, a Coinvalores considerou se tratar de um caso pontual e não 

recorrente, o que não implicou em qualquer irregularidade. 

 

5. Em 23.4.2018, a BSM comunicou à Coinvalores, por meio do Ofício nº 

1887/2018-SAM-DAR-BSM (fls. 43-46), a abertura de investigação das 

Operações por criação de condições artificiais de oferta e demanda de 
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PETRL16, nos Pregões, e solicitou manifestação da Corretora, Alice e Márcio 

sobre a conclusão da BSM. 

 

6. A Coinvalores, em 3.5.2018, reiterou o escopo das Operações de evitar 

que  ficasse com saldo devedor e, embora não tenha sido a solução 

adequada, foi um evento pontual e que envolveu pessoas da mesma família, 

sem qualquer má-fé dos envolvidos nas Operações.   

 

7. Em razão da execução das Operações nos Pregões, a Acusação imputou 

responsabilidade a:  

(a) Corretora por infringir o art. 32, inciso I1, da Instrução CVM nº 505/2011 

(“ICVM 505/11”) e o item 22.3.2.5 (b)2 do Regulamento de Operações, ao 

não reconhecer irregulares as Operações realizadas por Alice e Márcio 

nos Pregões, mesmo após a BSM tê-la alertado sobre os indícios de 

irregulares objeto da Acusação; 

(b) Paulino, diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 505/11, nos 

termos do art. 4º, inciso I3, da ICVM 505/11, por infringir o art. 32, inciso I, 

da ICVM 505/11, ao não zelar pela integridade e regular funcionamento 

do mercado e não ter adotado medidas eficazes para evitar que infrações 

similares soltem a ocorrer; 

 
1 ICVM 505/11: 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; 
2 Regulamento de Operações: 22.3.2 REGRAS DE CONDUTA DE ORDEM GERAL: 5) Não 
contribuir para: b) A criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço.  
3 ICVM 505/11: Art. 4º O intermediário deve indicar: I – um diretor estatutário responsável pelo 
cumprimento das normas estabelecidas por esta Instrução; 
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(c) Alice, agente autônoma de investimentos, por infringir o disposto no inciso 

I, da Instrução CVM nº 8/1979 (“ICVM 8/79”), considerando o conceito 

constante do respectivo inciso II, alínea ‘a’4, ao analisar a carteira de 

investimento de  e operacionalizar a transferência de recursos 

entre os Investidores, por meio de dois negócios diretos intencionais com 

PETRL16, nos Pregões, de modo a evitar que a conta de  ficasse 

negativa no pregão de 2.10.2017; e 

(d) Márcio, operador da Corretora, por infringir o disposto no inciso I, da 

Instrução CVM nº 8/1979 (“ICVM 8/79”), considerando o conceito 

constante do respectivo inciso II, alínea ‘a’, ao executar os dois negócios 

diretos intencionais com PETRL16, nos Pregões, ciente de que o objetivo 

dessas operações era a transferência de recursos entre os Investidores.      

 

8. Devidamente intimados, os Acusados apresentaram, tempestivamente, 

em 22.11.2018 (fls. 138-140-v), defesa e proposta de celebração de Termo de 

Compromisso. Em síntese, os Acusados: 

(a) Informam que estão comprometidos com as boas práticas de mercado e 

não são coniventes com erros ou irregularidades, e que foram infelizes 

em suas argumentações ao classificar as Operações como não 

adequada, ao invés de irregular. Ademais, em 3.5.2018, a Corretora 

 
4 ICVM 8/79: I - 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. II - 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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orientou Alice e Márcio sobre a irregularidade cometida, os quais se 

comprometeram a não mais realizar operações semelhantes. 

(b) Alegam que Alice e Márcio já reconheceram que, ao executarem 

operações com objetivo de transferir recursos entre clientes, cometeram 

irregularidade, e que a Coinvalores entende que Alice e Márcio, como 

profissionais capacitados e certificados tinham o dever de conhecer e 

observar a regulamentação vigente, bem como a Coinvalores tinha o 

dever de zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, 

devendo monitorar as operações e coibir a prática de irregularidades. 

(c) Sustentam que a Coinvalores está adotando todas as medidas cabíveis 

para evitar a ocorrência de irregularidades semelhantes, tais como, “a. 

Monitoramento diário de todas as operações diretas com especial atenção 

às consideradas direto intencional. b. Análise de todas as operações 

diretas identificadas no sistema de monitoração. c. No caso de direto 

intencional o operador e/ou assessor deverá prestar os devidos 

esclarecimentos. d. Caso identifique alguma irregularidade irá advertir 

formalmente o operador e/ou assessor envolvido, determinando que 

cessem imediatamente a prática irregular, sem prejuízo de outras 

medidas recomendadas para o caso específico, inclusive, reportar o caso 

para a BSM”. 

(d) Apresentaram proposta para a celebração de Termo de Compromisso, no 

qual os Acusados reconhecem a irregularidade, com o compromisso de 

não mais realizar operações semelhantes, sendo que a Corretora manterá 

rigoroso acompanhamento na intermediação de suas operações de forma 

a identificar possíveis irregularidades para as quais serão adotadas as 

providências cabíveis, e os Acusados propuseram pagar um valor de R$ 

21.100,00 correspondente a 100% do valor da operação irregular. 
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9. Em 6.12.2018, o Pleno do Conselho de Supervisão da BSM, por 

unanimidade, condicionou a celebração do Termo de Compromisso ao 

pagamento do valor total de R$ 90.000,00 à BSM, sendo R$ 50.000,00 pela 

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

por Márcio. 

 

10. Por solicitação dos Acusados, a BSM, por meio do OF/BSM/SJUR/PAD-

77/2019 (fls. 161-164), datado de 2.5.2019, enviou o detalhamento do cálculo do 

valor contraproposto pelo Conselho de Supervisão da BSM, baseado em termos 

de compromissos já celebrados com a BSM. Na mesma data, os Acusados 

apresentaram nova proposta de celebração do Termo de Compromisso, pela 

qual se comprometeram a pagar o valor total de R$ 40.000,00 (fls. 158-159). 

 

11. Em 9.5.2019, o Pleno do Conselho de Supervisão da BSM rejeitou, por 

unanimidade, a nova proposta de celebração de Termo de Compromisso, sendo 

retomado o curso do PAD. 

 

12. A Superintendência Jurídica da BSM elaborou parecer acerca do caso 

(“Parecer Jurídico”, fls. 181-191-v), no qual, resumidamente, observou que: 

(a) Alice era agente autônoma de investimentos, vinculada à Corretora, e 

tinha conhecimento que seu pai , cliente da Corretora, não teria 

recursos suficientes em conta corrente para liquidar chamada de margem 

no pregão de 2.10.2017, bem como tinha ciência que, , sua irmã, filha 
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de  e cliente da Corretora, possuía recursos suficientes em sua 

conta corrente para liquidar a chamada de margem devida por seu pai 

naquele pregão.  

(b) Diante da análise da situação, Alice elaborou estratégia com as 

Operações para que fosse realizado um negócio direto intencional entre 

os Investidores, de modo que, no pregão de 2.10.2017, resultasse saldo 

suficiente à liquidação de chamada de margem devida por , 

havendo a reversão do negócio direto intencional entre os Investidores no 

pregão de 3.10.2017.  

(c) As Operações executadas por Alice e Márcio criaram condições artificiais 

de oferta, demanda e preço, nos termos da ICVM 8/79, inciso I, com a 

redação conferida pelo inciso II, alínea “a”, conforme a Deliberação CVM 

nº 14/835. 

(d) Diálogos mantidos entre Alice e Márcio, conforme a gravação telefônica 

de 2.10.2017, demonstram a elaboração detalhada da estratégia das 

Operações por Alice e sua intenção de transferir recursos de  para 

 com PETRL16, com resultado previamente combinado nos 

 
5 Deliberação CVM nº 14/83: 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 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 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. II - 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, 
conseqüentemente, 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 II, 
" b" ) da LEI Nº 6.385, de 07.12.76. 
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mercados organizados pela B3. Além disso, Alice reconheceu 

expressamente essa prática (fl. 41).  

(e) Márcio, por sua vez, ciente da estratégia e o objetivo de Alice, executou 

as Operações, contribuindo para a criação de condições artificiais de 

oferta e demanda. Márcio, no âmbito da investigação conduzida pela 

BSM, também reconheceu expressamente ter executado as Operações.  

(f) A Coinvalores, mesmo alertada pela BSM e após a abertura de 

investigação sobre indícios de irregularidade das Operações, por meio do 

ofício 2881/2017-SAM-DAR-BSM (fls. 33-35) e ofício 1877/2018-SAM-

DAR-BSM (fls. 43-46), respectivamente, afirmou que não ter verificado 

quaisquer irregularidades, apontadas pela BSM, nas Operações 

executadas por Alice e Márcio nos Pregões. 

(g) O entendimento da Corretora se mostra equivocado e, ao desconsiderar 

que as Operações criaram condições artificiais de oferta e demanda, 

impede-a de evitar a execução de outras operações similares, falhando 

em seu dever de zelar pela integridade e funcionamento regular dos 

mercados em que atua, e de coibir condutas ou procedimentos que 

possam vir, direta ou indiretamente, a configurar criação de condições 

artificiais de mercado. 

(h) Paulino, diretor responsável da Corretora pelo cumprimento da ICVM 

505/11 à época da execução das Operações, signatário da resposta da 

Corretora à BSM sobre não ter identificado irregularidades nas 

Operações, deveria assegurar que a Corretora tivesse mecanismos de 

monitoramento, supervisão e análise de operação que fossem capazes 

de identificar indícios de práticas abusivas, cujo resultado seja 

previamente combinado entre as partes.   
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(i) Para fins de dosimetria da pena, o Parecer Jurídico sugere que para (i) a 

Coinvalores e Paulino seja considerada a gravidade das irregularidades 

constadas e a falha na interpretação das evidências que caracterizaram 

infrações graves, conforme previsto no inciso III6 da ICVM 8/79; e (ii) Alice 

e Márcio seja considerada a gravidade das irregularidades cometidas, que 

afetam a credibilidade, confiança e integridade do mercado de valores 

mobiliários. E, para todos os Acusados seja considerada como 

circunstância atenuante, a primariedade dos Acusados, que até o 

momento, não possuem condenação na BSM ou na CVM. 

 

13. Devidamente intimados (fls. 192-202-v), os Acusados não 

apresentaram manifestação ao Parecer Jurídico. 

É o relatório. 

São Paulo, 6 de janeiro 2021. 

 

 

______________________ 

JOSÉ FLAVIO FERREIRA RAMOS 

Conselheiro-Relator 

 

 
6 ICVM 8/79: III - Considera-se falta grave passível de aplicação das penalidades previstas no 
art. II, Incisos I a VI da LEI Nº 6.385/76, o descumprimento das disposições constantes desta 
Instrução. 




