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TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/09 

ACUSADO: ITAÚ CV S.A. 

I. INTRODUÇÃO 

I 

1. O Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESPA Supervisão de 

Mercados ("BSM"), no exercício da competência que lhe é conferida pelo Estatuto 

Social·da BSM, determina a instaura~ão de Processo Administrativo 'em face da haú 

CV S.A., •pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. sob o ri0 61.194.353/ 

0001-64, com sede na 

, estado de São Paulo ("Cor.retora"), em razão dos· fatos e 

elementos de autoria e materialidade de infração apurados no relatório da Gerência de 

Análise e E~tratégia ("GAE") n° 02/08, de 07/10/08, a seguir descritos: 

11. DA ORIGEM DAS IRREGULARIDADES 

2. A G_A~· no decorrer do processo de análise _de negócios realizados no · 

mercado, constatou que ") realizou, por 

intermédio da Corretora, operações que infringiram dispositivos da Instrução CVM n° 

08, da Instrução CVM n!l 301 e da Carta-Circular do BACEN n° 2852/98 . 

111. DOS FATOS 

' 
3. No cadastro. do Sr.  na Corretora, de -14/07/2008, constam as 

seguintes informações: (i) atividade profissional de porteiro de e<;iifício; (ii) renda 
I 

mensal de P$ 2.659,00; é (iii) patrimônio de R$ 94.000,00. 

4. - 'o Sr. , no período de 18/07/2008 a 24/07/2008, realizou 388 . . 

negócios no mercado de bolsa administrado pela BM&FBOVESPA, por intermédio do 
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sistema home broker da Corretora, no montante de R$2,3 milhões, resultanc::lo em um 

prejuízo líquido de R$ 197,0mi.l para o Sr. Wellington. 

5. Dentre os negócios realizados pelo Sr. , sobressaíram 

operações de compra de ações PN de· emissão da  

, em 21/07/2008 e 22/07/2008, no montante dé R$448,9 mil. Nestes pregões o 

Sr.  atuou como principal comprador destes ativos, provocando oscilaÇões 

dos preços dos mesmos. 

6. Destaca-se t~Jllbém a reserva de ações na Oferta Pública 'da 

Companhia Vale do Rio Doée, realizada pelo Sr.  por meio da Corretora, no 

montante de R$549,9 mil. Em 18/07/2008 quase a totalidade destes ativos foram 
. f -

alienados e o produto de venda foi utilizado na .realização de outras operações no 

mercado à vista. 

7. ' Ao ser questionada sobre referidas operações, a Corretora informou 

que as operações realizadas pelo Sr.  se mostraram incompatíveis com sua 

capacidade financeira e foram reportadas à CVM, em atendifl!ento à Instrução CVM n° 

301, bem como relatou estar revisando os critérios para !3trib4ição e concessão dos . 
limi~es operacionais. 

8. Adicionalmente, a Corretora i.nformou que o Sr.  não quitou o 

débito gerado por sÚas· operações: o que a levou a vender compulsoriamente, nos 

pregões de 23/07/2008 e 24/07/2008, as ações de emissão da  adquiridas ·pelo 

Sr.  em 21/07/2008 e 22/07/2008. No entanto~ o valor obtido com a venda 
... 

das ações não ·foi suficiente para liquidar o saldo devedor que o Sr.  . 

mantinha perante a Corretora. 

IV. DA ACUSAÇÃO 

9. Em decorrência de operações realizadas pelo Sr. , 

Corretora pe'·mitiu a infração: 
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(i) Da Instrução CVryl n° 08, incisos I e 11, alíneas "a", --;,b" e o item 

23.3.2, ítem "5", alínea "b" do Capítulo XXIII do Regul?mento de 

Operações da Bovespa, na medida em que possibilitou que o Sr. 

Wellington realizasse operações que alteraram ó fluxo de ordens 

de c9mpra e venda de ativos, influenciando na formação de 

preços das ações de emissão da Trafo nos pregões dos dias 

21/07/2008 e 22/07/2008; 

(ii) artigo 4°, inciso 11 da Instrução CVM 301 e o artigo 1°, inciso 11 

da Carta-Ci~cular n° 2852 do BACEN, na medida em que 

permitiu que o Sr.·  realizasse operações 

incompatíveis com sua capacidade' financeira 'e atividade· .. 

econômica. Os elementos para . o exame sobre a 

incompatibilidade da .capacidade patrimonial do Sr.  

estavam ao alcance da Corretora, o que evidencia a fragilidade 

nos seus co~troles internos no tocante à atribuição e 

monitoramento dos limites operacionais para seus clientes. · 

1 O . Intimem-se a acusada para apresentação de sua defes.a, no prazo de 

30 dias, informando que poderá ser proposta celebração de Termo de Compromisso, 

nos termos do artigo 64 do Estatuto Social da BSM. 

São P7, 20 de)~~2? // 
//~//u#/%/.L-
tui ustavu da Matta Machado · 

reter de Autorregulação 

BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados 
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