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Trata-se de processo administrativo instaurado para apuragao de eventual infragao, pela

J.P. Morgan Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios S.A. (Corretora), ao artigo 48 da

Instrugao CVM n° 400/03, ao artigo 20, § 2°, da Instrugao CVM n° 387/03 e as disposigoes

previstas nos itens 23.3.2 e 23.6.2 do Regulamento de Operagoes da BOVESPA.

Em 07/03/2008, a Corretora apresentou defesa em relagao a acusagao, sustentando nao

ter cometido as infragoes a ela imputadas.

Em 06/05/2008, a Corretora apresentou proposta de celebragao de Termo de

Compromisso, a fim de extinguir o processo administrativo n° 01/2008.

Em reuniao extraordinaria realizada em 04/06/2008, o Conselho de Supervisao da BSM

aprovou a proposta de celebragao de Termo de Compromisso apresentada pela

Corretora, considerando:

(i) os fatos e as razoes de direito apresentadas na Defesa;

(ii) a constatagao de que o Sr. Fabio Frischer, diretor da Corretora, responsavel pela

area de Bolsa, nao participou, de qualquer modo, da decisao do Banco em alienar

as agoes da Bovespa Holding S.A., por nao integrar o corpo diretivo daquela

instituigao, razao pela qual nao integrara o Termo de Compromisso;

(iii) a ausencia de condenagoes anteriores a Corretora, no ambito de sua jurisdigao; e

(iv) o historico de boas praticas de mercado por parte da Corretora, bem como sua

cooperagao com a BSM no curso do processo administrativo.
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No referido Termo de Compromisso, celebrado em 04/06/08, a Corretora assumiu a

obrigagao de contribuir corn a BSM, no prazo estipulado, com o valor de R$ 250.000,00

(duzentos e cinquenta mil reais), a ser utilizado para o aprimoramento e desenvolvimento

do mercado de capitals nacional, a exclusivo criterio e conveniencia desta instituigao.

Na data de 06/06/2008, foi confirmada a realizagao de deposito pela Corretora em favor

da BSM, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Desse modo, tendo em vista que o pagamento previsto no Termo de Compromisso

ocorreu na forma convencionada, atesto o cumprimento da obrigagao pecuniaria la

assumida e determino o arquivamento do Processo Administrativo n° 01/2008, nos termos

do artigo 57 do Regulamento Processual da BSM.

Submeto a decisao a homologagao do Conselho de Supervisao, nos termos da Clausula

4a do Termo de Compromisso celebrado.

Sao Paulo, 0 ,de bnho de 2008.

Luiz Edurio Martins Ferreira
Diretor d Auto-Regulagao

♦4
100% RECICLADO

F01000

Rua 3 de Dezembro, 38
01014-020 Sao Paulo SP
Tel: (11) 3233 2228
Fax (11) 3233 2376


	page 1
	page 2

