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1.

misso apressentadas noo âmbito do
d Processoo
Traata-se de prropostas dee Termo de Comprom

Administraativo Sancionador CVM nº 21/2010, instaurado para
p
a apuuração “dee eventuaiss
irregulariddades em neegócios inteermediadoss pela Cruzeeiro do Sul Corretora de Mercad
dorias Ltda.
no mercaddo de contraatos futuross na BM&F
F, principallmente em nome
n
de BC
CS Asset Management
M
t
S.A., Alphastar Invesstment Fundd LLC, Baanco Rendim
mento S.A. e Fenel SServiços S/C
C Ltda., noo
período dee janeiro de 2003 a dezembro
d
de 2005”. (R
Relatório da
d Superinteendência dee Processoss
Sancionadoores – SPS e da Procuuradoria Federal Especcializada – PFE junto à CVM às fls. 4051 a
4639 do PA
AS CVM Nº
N 21/2010)

DA ORIG
GEM

2.

Durrante o proccesso de anáálise, pela área
á técnica da CVM, dos
d principaais “ajustes do dia” doss

negócios intermediaddos ou execcutados na BM&F
B
pelaa CRUZEIR
RO DO SU
UL CORRE
ETORA DE
E
DORIAS LT
TDA. (doravvante denom
minada “Cru
uzeiro do Suul” ou “Corrretora”), no
o período dee
MERCAD
outubro dee 2002 a janneiro de 20004, foi verifficado que o Banco Rendimento S
S/A havia in
ncorrido em
m
prejuízo em
m ajustes diiários da orrdem de R$ 16.485.201
1,66, ao passso que o innvestidor nãão-residentee
BCS Assett Managemeent S/A e a empresa dee consultoriia Fenel Serrviços S/C L
Ltda.1 haviaam auferidoo
ganhos em
m “ajustes diários”, que resulttaram em lucro brutto de R$ 14.873.752
2,91 e R$$
1.648.380,88, respectiivamente.

3.

Apóós isso, foi realizada inspeção na
n Corretorra, em quee se constaatou que esstava sendoo

descumpriddo o dispossto no artigoo 6º da ICV
VM 387/032, pois as orrdens eram registradas no sistemaa

1
2

Contratada pela Cruzeiroo do Sul para prestação
p
de serviços
s
de inttermediação de
d valores mobbiliários.
ICVM 387//03 “Artigo 6º - Observadas
O
as disposições
d
dessta Instrução, bem como as normas expedidass pelas bolsas, as corretoras e
os demais parrticipantes do mercado
m
que attuem diretamen
nte em seus reciintos ou sistemaas de negociaçã
ão e de registroo
de operaçõess devem estabeelecer e submeter à prévia ap
provação das bolsas, as regrras e parâmetrros de atuaçãoo
relativos, no mínimo:
m
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R3 no momeento em quee eram digittadas e não no momennto da receppção. De aco
ordo com o
reportado no
n Relatório de Auditooria Internaa da BM&F
F sobre o traabalho realiizado na Co
orretora, “aa
ausência de
d registro da hora do
d recebimeento da orrdem dificullta a adequuada distribuição doss
negócios realizados
r
pela Corretora, seguundo a cro
onologia de
d recepçãoo das ordeens e podee
privilegiarr certos clienntes, em rellação a outrros”.
DOS FAT
TOS
4.

Noo triênio 200034 a 20055, de 36.8455 ordens em
mitidas pelaa Cruzeiro ddo Sul paraa operaçõess

nos mercaados futuroos de Dólaar Americaano (“DOL
L”) e Iboveespa (“IND
D”), constaatou-se quee
praticamennte uma em cada cinco ordens abertas não eraa cumprida. E a comparração entre os horárioss
de aberturaa das ordenns com o hoorário de iníício de seu cumprimennto demonsttrou que qu
uase metadee
(46% do tootal) das orddens começoou a ser exeecutada antees de ser reggistrada.

5.

Eraam abertas simultaneamente ordeens de com
mpra e vendda de um m
mesmo ativ
vo para um
m

mesmo cliiente, sendoo que ao final
f
do preegão, apenaas uma dass “pontas” tinha sido executada,,
indicando a possibiliddade de esccolha, a possteriori, de quem iria assumir
a
a ooperação em
m função dee
seu sucessso ou insuccesso. E, com
c
relação aos três comitentess mencionaados no 2º parágrafo,,
verificou-sse que a abeertura das orrdens em atrraso ocorreu
u em 69% dos
d casos.
6.

Em
m corresponndência de 14.04.2004, a Cruzeeiro do Suul declarouu que os clientes
c
doo

“Conglomeerado Cruzzeiro do Sul”
S
não eram atendidos por um emprregado, maas por um
m
“colaboraddor”5 suborrdinado ao Superinteendente Executivo daa Corretoraa. Ademaiss, tanto oss
empregadoos da Correetora quantoo os colabooradores exeerciam as seguintes
s
attividades: (ii) receber a

3

I - ao tipo de
d ordens, horáário para o seuu recebimento, forma de emiissão, prazo dee validade, pro
ocedimentos dee
recusa, registtro, cumprimennto, distribuiçãoo e cancelamentto; e
II - à forma e aos critérios para
p
atendimentto das ordens reecebidas e distrribuição dos neegócios realizad
dos.
§ 1º As regrras referidas no caput deste artigo devem ser disponibiliizadas aos clieentes antes do início de suass
operações, e entregues quanndo solicitadas.
§ 2º O registrro de ordens naa corretora devve conter o horrário de seu reccebimento e a iddentificação do
o cliente que ass
tenha emitidoo, e deve ser dottado de um conntrole de numerração unificada seqüencial, de forma cronológica.
§3º O sistem
ma de registro referido no paarágrafo anteriior pode ser substituído por um sistema de gravação daa
totalidade doos diálogos enttre os clientes, a corretora e seus operadorres de pregão, acompanhado do registro daa
totalidade daas ordens execcutadas, nos teermos de regu
ulamento a serr editado pelaas bolsas, e su
ujeito à préviaa
aprovação daa CVM.”

O SINAC
COR – Sistem
ma Integrado de Adminisstração de Corretoras
C
é um
u sistema iintegrado de Back-Office,,
Contabilidadde, Tesouraria e Cadastro vooltado para as instituições do
d mercado dee capitais.
4
O controle de ordens pelo sistema SIN
NACOR só fooi implantado
o em 06.05.2003. Não regisstro das orden
ns anteriores a
essa data.
5
Todos os coolaboradores possuíam
p
rem
muneração fixaa e, a critério da
d diretoria, pooderiam ter bôônus de particcipação.
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ordens de cliente;
c
(ii) verificar caadastrado do
d cliente; (iiii) registrarr a ordem; ((iv) transmiitir a ordem
m
para o preegão; (v) coonfirmar a execução da
d ordem; (vi)
(
especifficar o cliennte no sisteema; e (vii))
acompanhaar a posiçãoo do clientee. De modo que inexisttia divisão de
d trabalho, bem como
o separaçãoo
entre os reggistros realiizados peloss empregaddos e pelos contratados
c
para prestação de serviços.
7.

MA
ARCO ANT
TÔNIO SO
OUZA ALH
HO (doravante denom
minado “M
MARCO AL
LHO”), eraa

“operador de mesa teerceirizado”” e atuava na
n mesa dee operaçõess do Rio dee Janeiro por meio dee
contrato fiirmado pelaa SPREAD
D CONSUL
LTORIA LT
TDA. (doraavante denoominada “S
SPREAD”),,
datado de 01.10.20033, sociedadee da qual era
e sócio, tendo
t
apressentado altoo índice de acertos naa
d “ajustes do
d dia” posiitivos.
obtenção de

8.

Ocoorre que o registro de MARC
CO ALHO
O na CVM
M como A
Agente Auttônomo dee

Investimenntos somentte foi conceedido em 11.07.2007, teendo sido cancelado
c
em
m 30.09.2013, ou seja,,
após o triêênio (2003--2005). Aléém disso, a SPREAD também não
n era reggistrada. Ap
pesar disso,,
MARCO ALHO
A
afirm
mou ter trabbalhado com
mo assessorr na Corretoora, no períoodo de 2003 a 2005, e
que, dentree outras funnções, ficavaa na mesa de
d operaçõees, onde davva ordem aoos operadorees de mesa,,
tanto suas quanto de seus clienttes, e que acompanhav
a
va, ao longoo do pregãoo, a execuçção de suass
ordens e taambém de alguns
a
clienttes. Tinha tootal liberdad
de para opeerar em nom
me próprio. Apesar
A
de a
Corretora, em algum momento, ter proibiddo que os assessores
a
o
operassem
ppara si, parra dar maiss
atenção aos clientes, continuou
c
operando em
m nome próp
prio até dezembro de 2005.
9.

d MARCO
O ALHO, ob
btidos por ele e um ggrupo de cliientes seus,,
Os resultados positivos de

atuando exxclusivamennte em day--trades nos mercados futuros
f
de IN
ND e DOL na BM&F,, ocorreram
m
nos mesm
mos pregõess e mercaddos em quee um grupo
o de fundoos de invesstimento geeridos pelaa
GLOBALV
VEST ASS
SET MAN
NAGEMENT
T6 (doravaante denom
minada “GL
LOBAL”) apresentouu
desempenhho muito baaixo na obteenção de “ajustes do diaa” positivoss.
10.

As ordens de operações em
e nome de
d MARCO ALHO e de
d seus clieentes eram registradas,
r
,

frequentem
mente, em sequência
s
enntre si, bem
m como em
m relação às da GLOBA
AL, sempree em pares,,

6

Criada em 27.06.2003
2
e registrada na CVM em 16.007.2003. Em 20.06.2012, a razão social foi alterada paara GLOBAL
L
EQUITY AD
DMINISTRAD
DORA DE RE
ECURSOS S/A
A.
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uma de com
mpra e umaa de venda e em grandde parte não
o eram executadas, e váárias foram registradass
em horárioo posterior ao
a da realizaação dos resspectivos neegócios7.
11.

A liberdade
l
daa Cruzeiro do Sul na abertura
a
de ordens posssibilitou a implementaação de um
m

“esquema”” comandaddo por MA
ARCO ALH
HO, que favoreceu
fa
a ele e a uum grupo de clientess
assessorados por ele,, em detrim
mento de dois
d
fundos de investiimento, cujjo cotista único
ú
era a
C
de Prrevidência e Assistênciia Social (do
oravante deenominada ““Fundação COPEL”)
C
e
Fundação Copel
cuja gestorra era a GLO
OBAL.
12.

No período enntre 28.08.20003 a dezem
mbro de 200
05, a GLOB
BAL realizoou operaçõees de IND e

DOL em nome
n
de funndos sob suua gestão, intermediad
das pela Cruuzeiro do Suul, cabendo
o destacar a
atuação em
m quatro fuundos, dos quais, doiss eram fund
dos exclusiivos da Funndação CO
OPEL, cujass
operações ocorreram de forma constante até agosto de 2004, quando
q
o ccontrato dee gestão daa
COPEL coom a GLOB
BAL foi enncerrado. A título de exemplo,
e
caabe citar a ooperação reealizada em
m
02.09.20033, data em que
q MARC
CO ALHO operou
o
com
m IND e com
m um day-trrade de 20 contratos e
obteve lucro de R$ 9.300,00,
9
aoo passo quee o fundo vendeu
v
75 contratos
c
e sofreu “aju
uste do dia””
negativo de
d R$ 20.5500,00. Em ciinco pregõees no mercaado de DOL
L, obteve 1000% de acerrto em day-trades que lhe renderaam R$ 94.7700,00. No mercado
m
IN
ND, em 35 pregões,
p
tevve resultado
o financeiroo
de R$ 380..700,00 e “ttaxa de suceesso”8 de 855%.
13.

A análise de outros cliientes da Cruzeiro de
d Sul asseessorados ppor MARC
CO ALHO
O

LIO KLAR
RNET, CE
ELSO DA COSTA T
TEIXEIRA (doravantee
evidenciouu os nomes de EMÍL
denominaddo “CELSO
O TEIXEIRA
A”), MANT
TÔNIO EUR
RÍPEDES AVELAR
A
(ddoravante denominado
d
o
(MARTÔN
NIO”) e mais
m
outross quatro cllientes9, qu
ue também obtiveram
m “taxas de sucesso””
expressivas, cujo desempenho consolidado em 76 preegões foi dee lucro, com
m resultado
o financeiroo
atingindo a soma de R$
R 1.015.800,00 (um milhão, quiinze mil e oitocentos
o
rreais) bruto
os e taxa dee
sucesso de 84%.

7

Foram regisstradas 794 orrdens, “das quuais 44% nãoo foram executtadas. Das exxecutadas, 4488, nada menoss do que 48%
%
foram executtadas quando todos (35%) ou
o parte (13%
%) dos negócio
os já haviam sido
s
realizadoos”.
8
Percentual da quantidadee de pregões com
c
resultadoo bruto positiv
vo em relação ao total de prregões com reesultado brutoo
diferente de zero. A taxa de sucesso está
e consideraando apenas os
o ajustes possitivos e negaativos, sem co
onsiderar seuss
valores.
9
Outros quattro que foram acusados, maas não ofereceeram proposta de celebraçãoo de Termo dee Compromissso.
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14.

Notte-se que o desempenho consollidado de MARCO ALHO
A
e seus clientees alcançouu

resultado financeiro
f
d R$ 1.4911.200,00 (um
de
m milhão, quatrocento
q
os e noventaa e um mil e duzentoss
reais) e “taaxa de suceesso” de 85%. Por outrro lado, os fundos geridos pela G
GLOBAL, atuando
a
noss
mesmos pregões
p
e mercados
m
doos primeiroos, obtiveraam resultaddos negativvos em valo
or absolutoo
praticamennte igual aoo resultadoo positivo obtido
o
por Marco Alhho e seus clientes em
m conjunto,,
conforme se
s pode veriificar da Taabela 1, abaiixo.

Tabeela 1 – Desem
mpenho do Grrupo Marcos Alho
e Clientes versus
v
Fundoss Globalvest
Comitente
Emíliio Klarnet
Celso
o Teixeira
Martô
ônio
Outro
os 4 clientes
Totall Clientes
Marco Alho
Total Marco Alho e Clientes
C
Fund
dos GLOBALVE
EST

15.

L
Lucro
R$
173.050,00
R$
162.150,00
R$
264.400,00
R$
416.200,00
R$ 11.015.800,00
R$
475.400,00
R$ 1.491.200,00
1
R$ (11.517.605,00)

T
TS
885%
7
77%
8
83%
9
90%
8
84%
8
87%
8
85%
3
39%

A análise
a
das ordens dem
monstra um
ma grande quantidade
q
d ordens nnão executaadas (49%),,
de

fato que apponta para a prática dee abertura de
d ordens nãão vinculadda à intençãão de realizaar negócioss
dentro do andamento normal do pregão, maas de aguarrdar oportunnidades quee surgissem
m através dee
aproveitam
mento de boons negócios realizadoss por outross clientes da Corretoraa. A prática,, conhecidaa
como operração de “seeguro”, tinhha como “seguradores”” os fundoss geridos peela GLOBA
AL (maioriaa
das ordenss executadass foi registrrada quandoo todos os negócios
n
já haviam acoontecido, ou
u seja, apóss
conhecido o resultadoo era feita a escolha do comitente)..

16.

A GLOBAL
G
f criada em 27.06.20003 e registtrada na CV
foi
VM em 16.07.2003 e tinha
t
comoo

único direetores PAT
TRÍCIA ARAUJO
A
BRANCO10 (doravante denominnada de “P
B
PATRÍCIA
A
BRANCO””), responsável pela gestora
g
na CVM,
C
e um
m outro. A gestora peertencia à Globalvestt
Managemeent Companny, empresa sediada nass Ilhas Virg
gens dos Esttados Unidoos.

17.

A BRANC
CO, de 25.11.2003 a
Durrante o peeríodo sob responsabbilidade de PATRÍCIA

25.08.20044, foram reealizados 2.166 negóciios para ateender as orrdens dos ffundos GLO
OBAL, doss
quais 864 tiveram ajustes positiivos e 1.3002 ajustes negativos
n
(ttaxa de successo de 40
0%), o quee
10

Responsávvel pela gestãão, transmissão e acompanhhamento da execução
e
de ordens,
o
bem como pela esp
pecificação dee
comitentes.
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resultou em
m perdas noo valor de R$
R 3.621.9322,75 (três milhões,
m
seisscentos e vinnte e mil, no
ovecentos e
trinta e doois reais e setenta e cinco centaavos). As operações contemplam
m tanto os fundos daa
Fundação Copel
C
quannto os fundoos abertos, sendo
s
que os fundos abbertos eram compensad
dos por suass
perdas devvido à atribuuição direciionada de negócios feitta por PATR
RÍCIA BRA
ANCO, quee atuava em
m
prejuízo dos
d fundos exclusivos da Fundaçção Copel e favoreciaa os fundoss abertos qu
ue também
m
estavam soob sua gesstão e estavvam “ligaddos” a MAR
RCO ALH
HO, o que configura prática
p
nãoo
equitativa no
n mercadoo de valores mobiliários.

18.

Os assessores da GLOBA
AL na Cruzeeiro do Sul “ficavam na
n mesa de ooperações e passavam
m

ordens de seus clientees”. E, MA
ARCO ALH
HO, nessa co
ondição, deeclarou ter ccomo responsabilidadee
ajudar os clientes
c
da GLOBAL,
G
r
recebendo
c
comissão
po
or isso.

19.

Seggundo declaarações reaalizadas pella sobrinha de MARC
CO ALHO que trabalh
hava comoo

analista naa GLOBAL
L, somente ao final do
d pregão, por volta das 19h, P
PATRÍCIA BRANCO
O
orientava o responsávvel pelo bacck-office a quem
q
perten
nciam os neggócios realiizados, cabeendo a este,,
a especificcação junto à Corretoraa. Além dissso, informo
ou que a GL
LOBAL passsou a operaar por meioo
da Cruzeiroo do Sul devido ao proocesso de roodízio de corrretoras.

20.

A ligação
l
de MARCO ALHO
A
com
m a Correto
ora iniciou--se em 01.110.2003, po
or meio dee

contrato dee prestação de serviçoss entre a Coorretora e a SPREAD. Sua
S função era assesso
orar clientess
da Corretoora e, para tal, tinha aceesso à mesaa de operaçções da Cruzzeiro do Suul, onde receebia ordenss
de clientees, registravva, transm
mitia as operações daa mesa ouu diretamennte para o pregão e
acompanhaava a execuução.

21.

A esse
e
respeitto, cabe desstacar que 59%
5
das orrdens de MARCO
M
AL
LHO executtadas foram
m

registradass quando todas as operrações já haaviam sido realizadas,
r
8% das exeecutadas forram abertass
após partee dos negóccios já terem ocorridoo, sendo qu
ue apenas 1/3
1 das orddens executadas foram
m
registradass previamennte à execuçção dos negóócios.

22.

Aléém de não ter
t autorizaação para attuar como agente
a
autônomo de innvestimento
os, pois nãoo

tinha autorrização da CVM para tal, MARC
CO ALHO,, ao operarr irregularm
mente, obtev
ve lucro noo
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valor de R$
R 475.400,000 (quatroccentos e seteenta e cinco
o mil e quattrocentos reeais) em dettrimento dee
fundos gerridos pela GLOBAL.
G
23.

A Cruzeiro
C
doo Sul além de
d contratarr a SPREAD
D que não tinha
t
autorizzação para atuar comoo

prestadora de serviçços de inteermediaçãoo de valorees mobiliáários, tambéém aceitou
u em suass
dependênccias MARCO
O ALHO, que
q também
m não tinha autorização.
a
.
24.

CELSO TEIXE
EIRA possuuía os mesm
mos dados cadastrais (eendereço ressidencial e telefone)
t
dee

MARCO ALHO
A
(seuu amigo de infância), sendo que seu cadastrro como clliente da Co
orretora foii
“chanceladdo” por MA
ARCO ALH
HO. Além disso,
d
tanto a renda quuanto os benns declarad
dos estavam
m
super valoorizados e MARCO
M
AL
LHO possuuía “carta branca”
b
de CELSO
C
TE
EIXEIRA para realizarr
operações. Em razão disso, as operações realizadas
r
por
p CELSO
O TEIXEIR
RA seguiam
m o mesmoo
padrão dass realizadas por MARC
CO ALHO, conforme descrito
d
no parágrafo 221. Assim, além de terr
anuído com
m as operaçções, também
m se beneficiou das op
perações irreegulares reaalizadas, obtendo lucroo
de R$ 162..150,00 (cennto e sessennta e dois mil
m e cento e cinquenta reais).
r
25.

EM
MÍLIO KLA
ARNET, quee segundo coonsta em su
ua ficha caddastral, tinhaa uma rendaa mensal dee

R$ 10 (deez) mil, decclarou não acompanhaar a execução de suaas ordens, nnem impor limites dee
quantidadee, de preço e de resultado, e que suua estratégiaa de investiimento era bbaseada em notícias dee
jornal. Senndo que suaa primeira operação ocoorreu em 04
4.09.2003, no
n quarto ppregão em que
q atuaram
m
fundos gerridos pela GLOBAL,
G
q
quando
obteeve resultad
do positivo de R$ 16.500,00 (dezeesseis mil e
quinhentoss reais) e, taanto as ordens de comppra e quanto
o as ordens de
d venda fooram registraadas após o
pregão, reealizadas noo mesmo horário
h
(às 18:28h), quando
q
toddos os negócios já haaviam sidoo
realizados.. Fato é quee ao retornaar ao mercado, após mais
m de cincoo meses sem
m operar, obteve
o
lucroo
de mais dee R$ 156.5550,00 (centoo e cinquentta e seis mil e quinhenntos e cinquenta reais), e não maiss
operou.

26.

MA
ARTÔNIO AVELAR
A
d
declarou
serr sócio de uma
u
empressa de consuultoria finan
nceira e quee

transmitia pessoalmente as ordens para a realização
o de operaçções para “quem aten
ndesse”. A
exemplo dos
d outros clientes de MARCO
M
AL
LHO, semp
pre que operrou, teve a companhiaa de um doss
fundos gerridos pela GLOBAL
G
e de MARCO ALHO nos
n mesmoss pregões, ccom ordens registradass
em horárioos muito próximos
p
às dos funddos. Operaçções que, no
n curto esspaço de dois
d
meses,,
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renderam um
u resultaddo positivo de
d R$ 264.4400,00 (duzzentos e sesssenta e quaatro mil e qu
uatrocentoss
reais) e “taaxa de sucessso” de 83%
%.

27.

EZR
RA HARA
ARI, “respponsável peela área administrati
a
ivo-financeiira e, porrtanto, (...))

responsáveel pelos investimentos”” da EDALB
BRÁS IND
DÚSTRIA E COMÉRC
CIO LTDA. (doravantee
denominadda “EDALB
BRÁS”), atuuou por meeio da Cruzzeiro do Sull, exclusivaamente no mercado
m
dee
DOL, no período
p
de 05.02 a 199.09.2003, realizando as negociaações em nome da ED
DALBRÁS,,
obtendo reesultado possitivo de R$ 866.802,225 (oitocenttos e sessennta e seis m
mil e oitoceentos e doiss
reais e vintte e cinco ceentavos) e “taxa
“
de successo” de 77
7%.
28.

Noss 21 pregõees em que reealizou excclusivamentee day-tradees, obteve luucro de R$ 454.250,000

(quatrocenntos e cinqueenta e quatrro mil, duzeentos e cinqu
uenta reais)) e “taxa de sucesso” dee 90%. Noss
pregões em
m que teve atuação
a
uniidirecional (quando
(
atu
uou exclusivvamente na compra ou
u na venda),,
atuação coompatível coom hedge, ganhou em
m 11 e perdeu em 11 operações,
o
ttendo obtid
do resultadoo
financeiro de R$ 13.9935,25 (trezze mil, noveecentos e trrinta e cincoo reais, e viinte e cinco
o centavos)..
Note-se quue, ao operrar por outrra Corretoraa, a EDAL
LBRÁS obteeve “taxa dde sucesso”” de 50% e
resultado financeiro
f
de R$ 1.9771,75 (um mil, noveccentos e setenta e um
m mil, seten
nta e cincoo
centavos). Como nas demais situuações já reelatadas, ass operações da EDALB
BRÁS na Cruzeiro
C
doo
Sul foram registradas
r
após todos os negócioss terem sido
o executadoos.

29.

A ESTRE
E
EM
MPRESA DE
D SANEAMENTO E TRATAM
MENTO DE
E RESÍDUO
OS LTDA.,,

atual ESTR
RE AMBIE
ENTAL S/A
A (doravannte denomin
nada “ESTR
RE”), em ssua ficha cadastral
c
naa
Cruzeiro do Sul tinnha GISEL
LE MARA
A DE MO
ORAES (dooravante ddenominada “GISELE
E
MORAES””) como Dirretora Finannceira e cotiista detento
ora de 63% do
d capital dda empresa.

30.

BM&F, noss mercadoss
No período enntre 2003 e 2005, a ESTRE reaalizou operrações na B

futuros de DOL, IND
D e Álcool (doravante denominad
do “ALA”),, sendo quee para as op
perações dee
ALA, as compras
c
e vendas
v
sugeerem atuaçãão típica dee hedge de consumidoor de álcooll anidro ouu
produto rellacionado. A sua particcipação noss mercados IND e DOL
L, que ocorrria exclusiv
vamente porr
intermédioo da Cruzeirro do Sul, erra distinta, onde
o
em peeríodo inferiior a dois m
meses, em op
perações dee
day-trade, obteve um
m prejuízo com DOL e IND, reespectivameente, de R$$ 151.525,0
00 (cento e
cinquenta e um mil, quinhentos
q
e vinte e cinco reais) e de R$ 4224.275,00 (quatrocento
os e vinte e
c
reais), com “taxaas de sucessso”, respectiivamente, de
d 20% e dee
quatro mil,, duzentos e setenta e cinco
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8%. A méddia das perddas foi de R$
R 35.503,113 (trinta e cinco
c
mil reeais, quinheentos e três reais, trezee
centavos) e a média doos ganhos foi
f de R$ 3.8875,00 (trêss mil, oitoceentos e setennta e cinco reais).

31.

Dass ordens emitidas
e
peela ESTRE, cerca de 83% do total representavam ordens
o
nãoo

executadass e todas, sem exceçção, apresenntavam quantidade iggual a zeroo, o que evidencia
e
o
preenchimento a possteriori. E, dos 17% de ordens executadas, metade foi registraada após a
realização de todos ouu de parte doos negócioss.
32.

GIS
SELE MOR
RAES declaarou que devvido ao “peequeno portte da empreesa, os próp
prios sócioss

é que cuiddavam das áreas
á
comeercial, finannceira e de engenhariaa” e, quandoo a empresa tornou-see
maior, deixxou a direttoria “por não
n dispor de formaçã
ão na área””. Além dissso, também
m declarou,,
entre outraas coisas, quue (i) o donno do Bancco Cruzeiro do Sul eraa seu amigoo há anos (ccerca de 200
anos) e, quue em face disso, connviviam socialmente e (ii) este haavia empreggado seu co
ompanheiroo
atendendo a um pediddo seu.
33.

ALBRAS coomo da ES
STER os proponentes ppromoveram
m negócioss
Tannto nos cassos da EDA

que davam
m a falsa im
mpressão de
d veracidadde quando se tratavam
m, em reallidade, de distribuição
d
o
artificial dee prejuízos para determ
minados com
mitentes.

34.

ORIVAL WEDEKIN
W
e diretor responsáveel pela gesttão e superrvisão de recursos
era
r
dee
NO

terceiros, na
n BMC DT
TVM. A parrtir de 27.01.2005 foi o responsávvel pela adm
ministração e gestão doo
Titânio FIA
A, fundo que
q tinha coomo único cotista um
ma entidade multipatrocinada de previdência
p
a
cujos beneeficiários erram particippantes emppregados dee empresas ligadas ao segmento de energiaa
nuclear. Im
mportante destacar
d
quee o Titânioo FIA opero
ou em merrcados futurros por inteermédio daa
Cruzeiro do
d Sul, entree 2003 e 20005, unicameente com IN
ND, em 19 pregões,
p
de 11.01 a 18.07.2005.
35.

Noss períodos em que opperou, o Titânio
T
FIA teve semppre a “com
mpanhia” daa Alphastarr

Investmentt Fund LLC
C11 (doravannte denomiinado “Alph
hastar”) que, operandoo por meio da mesmaa
corretora, nos mesmoos pregões e com as mesmas séries,
s
obtivveram resulltados diam
metralmentee
n
daa ordem de R$ 879.52
25,00 (“taxaa
opostos, teendo o Titânnio FIA soffrido “ajustees do dia” negativos
de sucessoo” de 20%) e a Alphasttar, ajustes positivos
p
so
omando R$ 913.840,000 (“taxa de sucesso”
s
dee
11

Investidoraa não-residentte que tinha como vice-presidente Felipee Lauand, um dos seus prinncipais dirigen
ntes e dono daa
Fenel Serviçoos, que tambéém aparecia naa ficha cadastrral da Alphasttar com repressentante.
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80%), em operações registradass, em quasee sua totaliidade, apóss as 17h30 e em horáários muitoo
próximos, o que favooreceu o trratamento desigual
d
en
ntre a Titânnio FIA e ssua “compaanheira” dee
pregões, evvidenciandoo que a Titâânio FIA, ao assumir sempre
s
os piores
p
negóccios, funcio
onava comoo
uma espécie de seguraadora para o outro funndo. Tal con
ndição se traaduziu no ffato de que, em apenass
três meses, o Titânio FIA perdeu 15,2% dee seu valor, em compaaração com
m o índice que
q mede o
desempenhho médio daas ações negociadas em
m Bolsa, seendo que, dee acordo coom a ficha cadastral
c
doo
Titânio FIA
A registradda na Cruzeeiro do Sul, NORIVAL
L WEDEKIIN figura ccomo o tran
nsmissor dee
todas as orrdens registrradas em noome do funddo.
36.

Doiis fundos exxclusivos, Mellon
M
Rio Negro FIM
M e o Brasill Sovereign FIDE, que tinham em
m

comum o fato
f de o Poostalis ser cootista único e, no período da análisse, a BNY M
MELLON SERVIÇOS
S
S
FINANCE
EIROS DT
TVM S/A (doravante denomin
nada “BNY
Y MELLO
ON DTVM
M”) comoo
administradora, sendoo a carteira de um dos fundos geriida pela próópria BNY MELLON DTVM e a
do segundoo, por outraa gestora12, verificou-sse que, a Alphastar
A
(offfshore ligaada à Cruzeeiro do Sul))
obteve resuultados posiitivos em “aajustes do dia”
d em 75%
% das vezess, ao passo qque a atuaçãão conjuntaa
dos mencioonados funddos demonsstrou uma “ttaxa de suceesso” de 19%
%.
37.

Tall qual ocorrria com o Titânio FIA, os fundos exclusivos da Postalis também fu
uncionavam
m

como “segguradoras” para
p
a Alphhastar, ao asssumirem os
o piores neegócios com
m DOL, opeerações quee
resultaram em prejuízzo para os fuundos da orrdem de R$ 1,5 milhão vis-à-vis luucro de mais de R$ 1,66
milhão da Alphastar.
A
38.

Notte-se que noo triênio 20003-2005 o Brasil
B
Soverreign FIDE
E, em operaçções no merrcado DOL,,

de um totaal de 52 preegões alcannçou “ajustees do dia” positivos
p
em
m apenas seeis, sendo que
q o valorr
total de ajuustes sofridoos pelo funddo entre 31.05 a 28.12.2005 foi dee R$ 1.470.8859,00 de prejuízo.
39.

Os cinco funddos Postaliss (Mellon Pride
P
FIA, Mellon Poost FIF, Meellon Rio Negro
N
FIM,,

Mellon Maamoré FIA e Brasil Sovvereign FID
DE) que opeeraram em mercado
m
futuro por inttermédio daa
Cruzeiro do
d Sul, no triênio 2003-2005, foram
fo
administrados e geridos ddiretamente pela BNY
Y
MELLON DTVM, deentre os quaais, o único que não op
perou IND foi o Brasill Sovereign
n FIDE e oss
quatro resttantes, no período
p
enttre 05.08.20004 e 27.12
2.2005 obtiiveram resuultado negaativo de R$$

12

Também acusada,
a
mas que
q não apressentou proposta de celebraação de termo
o de comprom
misso.
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6.509.355,00, com “taaxas de suceesso” varianndo entre “zzero” e 14%
% (média dee 8%). Na outra
o
ponta,,
BCS Assett e Alphastaar lucraram R$ 8.015.070,00.
40.

Aléém da Cruzeeiro do Sul não constaar da lista daas onze corrretoras da ““Política de Seleção dee

Corretoras para Rendda” da BNY
Y MELLON
N DTVM, tanto a Addministradoora quanto seu diretorr
responsáveel JOSÉ CA
ARLOS LOP
PES XAVIE
ER DE OLIIVEIRA com
meteram as seguintes infrações:
- nãão cumprim
mento, na addministraçãão do Brasill Sovereign FIDE, dass obrigações de buscarr
sem
mpre as mellhores condiições para o fundo e dee fiscalizar os serviços prestados pela
p gestoraa
conntratada; e
- não
n
terem estabeleciddo controlees internos eficientes que perm
mitissem ideentificar ass
disttorções dettectadas em
m negócios realizadoss em nomee de Melloon Pride FIIA, Mellonn
Maamoré FIA, Mellon Posst FIF e Melllon Rio Neegro FIM.
41.

Doiis fundos exxclusivos, o Hamburg FITVM e o Stuttgart FITVM, cuujo único cotista
c
era a

PRECE, entidade
e
preevidenciáriaa patrocinaada pela Co
ompanhia Estadual
E
dee Águas e Esgotos –
CEDAE, administrad
a
dos pela Quuality CCTV
VM S/A, taambém opeeraram em mercados futuros porr
intermédioo da Cruzeirro do Sul noo triênio 2003-2005. Faato é que, de
d 09.12.20004 até 04.07
7.2005, sobb
a gestão do
d Banco Westlb
W
do Brasil
B
S/A, atual
a
BANC
CO MIZUH
HO DO BR
RASIL S/A (doravantee
denominaddo “BANCO
O MIZUHO
O”), em opeerações de IND, por intermédio
i
da Cruzeiro
o do Sul, o
Stuttgart FITVM,
F
tenndo operado em maiss de 12 preegões, perddeu em 11 deles, inco
orrendo em
m
resultado financeiro
f
n
negativo
de R$ 1.611.2285,00 em razão
r
dos “ajustes do ddia”, obtend
do “taxa dee
sucesso” de
d apenas 8%.
8 No messmo sentidoo, o Hambu
urg FITVM
M (prejuízo de R$ 2.33
32.380,00 e
“taxa de suucesso” de 19%),
1
cuja gestão
g
estavva sob respo
onsabilidadee da Qualityy CCTVM S/A.
S

42.

Na outra pontaa, os comiteentes ganhaddores, atuan
ndo nos preggões em quee foram abeertas ordenss

para os funndos PRECE
E, por interm
médio da Cruzeiro
C
do Sul,
S foram a BCS Asseet (R$ 2.174
4,160,00), a
Alphastar (R$
( 1.693.0080,00) e a Global
G
Trennd Investmeent LLC. (R
R$ 3.047.7000,00).
43.

AR
RISTIDES CAMPOS
C
JANNINI era o direetor estatutáário responnsável pela gestão dee

recursos dee terceiros, à época dos fatos, e juunto com um
m outro, eraam os respoonsáveis pella decisão e
implementtação das esstratégias dee operaçõess em nome do Stuttgartt FITVM, tendo falhad
do no deverr
de estabellecer controoles internoos eficientees que perm
mitissem a identificaçção de disttorções em
m
negócios com o fundoo, o que favooreceu a ocoorrência de perda de R$
R 1.611.2855,00.
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44.

Valle destacar que os ganhhos auferidoos irregularrmente pelaa Alphastar, no triênio 2003-2005,,

em razão do
d uso de prráticas não equitativas no mercado
o de valoress mobiliárioos, devido à criação dee
condições artificiais de demannda, ofertaa ou preço
o de valoores mobiliiários, foraam de R$$
10.851.8366,00, em “ajjustes do dia” nos merccados DOL e IND.
45.

Aléém dos ajuustes diários e das “ttaxas de su
ucesso” elencados no relato, um
ma série dee

elementos presentes comprovam
c
m a ocorrênccia de prátiicas não equuitativas noo mercado de
d capitais,,
quais sejam
m:
“(i) ordens reggistradas em
m horário posterior
p
a da realizzação dos respectivoss
ao
negóócios;
(ii) abertura
a
dee pares de ordens,
o
uma de comprra e uma dee venda, evvidenciandoo
que a ‘ponta’ em
e que atuariam os fundos
fu
seriaa escolhida a partir do
os negócioss
q lhes eraa vedado reealizar day-ttrades;
dispponíveis, já que
(iii) grande quuantidade de
d ordens reegistradas em
e nome ddos Fundos e que nãoo
foraam executaddas;
(iv) idêntico moodus operaandi dos Fu
undos Precee, apesar dee formalmente geridoss
por pessoas
p
jurrídicas distinntas;
(v) atuação
a
em
m mercado dos
d acusado
os sempre em
e períodoos coinciden
ntes com oss
Fundos ou, os poucos
p
quee operaram em períoddos distintoss, apresenta
aram, nestaa
situaação, resulltados absoolutamente díspares doo sucesso que apreseentavam noo
cursso das práticcas não equuitativas; e
(vi) evidentes víínculos inteerpessoais entre
e
os com
mitentes.”
DA RESPONSABIL
LIZAÇÃO

46.

Diaante das evvidências, a SPS e a PFE conccluíram que as pessooas físicas e jurídicass

incorreram
m nas seguinntes irregulaaridades:

(i)

BANCO MIZUH
HO DO BR
RASIL S.A
A., atual dennominação do Banco Westlb doo

A e ARIST
TIDES CA
AMPOS JA
ANNINI, po
or falta dee diligênciaa na administração dee
Brasil S/A
carteira, em
m descumprrimento ao inciso
i
II, doo artigo 14, da Instruçãão CVM º 3006/99;
(ii)

BNY MELLON
M
S
SERVIÇOS
S FINANC
CEIROS DIISTRIBUID
DORA DE TÍTULOS
S

E VALOR
RES MOBIILIÁRIOS S.A. e JO
OSÉ CARLO
OS LOPES
S XAVIER
R DE OLIV
VEIRA porr
falta de diiligência naa administraação de carrteiras, em descumprim
mento ao: ((i) inciso III, Parágrafoo
Único, do artigo 2º doo Regulameento Anexo à Circular BACEN
B
nº 2.616/95; ((ii) artigo 14
4, inciso II,,
d Instruçãoo CVM nº 4409/04; (iiii) artigo 65,,
da Instruçãão CVM nº 306/99 c/cc artigo 65, inciso IX, da
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incisos IX e XV da Instrução
I
C
CVM
nº 409/04; e (iv)) artigo 14,, inciso II, da Instruçãão CVM nºº
306/99;
(iii))

EDALB
BRÁS IND
DÚSTRIA E COMÉ
ÉRCIO LT
TDA. e EZRA HAR
RARI pelaa

realização de negócioos que conffiguraram a criação de condições artificiais dde demandaa, oferta ouu
preço de vaalores mobiiliários, práttica vedadaa pelo item I,
I conforme descrito noo item II, alíínea “a”, daa
Instrução CVM
C
nº 8/779;
(iv))

EMÍLIIO KLARN
NET pela reealização dee negócios que
q configuuraram a occorrência dee

prática nãoo equitativaa no mercaado de valoores mobiliáários, práticca vedada ppelo item I,
I conformee
descrito noo item II, daa alínea “d”,, da Instruçãão CVM nº 8/79;
(v)

ESTRE
E AMBIEN
NTAL S.A.., antiga ES
STRE Emprresa de Saneeamento e Tratamento
T
o

de Resíduoos Ltda. e GISELE
G
MA
ARA DE MORAES
M
pela
p realizaçção de negóócios que co
onfiguraram
m
a criação de
d condiçõess artificiais de demandda, oferta ou
u preço de valores
v
mobiiliários, práática vedadaa
pelo item I,
I conforme descrito noo item II, alíínea “a”, daa Instrução CVM
C
nº 8/779;
(vi))

GLOB
BAL EQUIITY ADMIINISTRAD
DORA DE RECURS
SOS FINANCEIROS
S

S.A., atuall denominaçção de Globbalvest Assett Managemennt, e PATR
RÍCIA ARA
AUJO BRA
ANCO pelaa
realização de negócioos que configuraram a ocorrênciia de práticca não equiitativa no mercado
m
dee
p
vedaada pelo iteem I, confo
orme descriito no item
m II, da alín
nea “d”, daa
valores moobiliários, prática
Instrução CVM
C
nº 8/779;
(viii)

MARC
CO ANTÔ
ÔNIO SOU
UZA ALHO
O pela (i) atuação inndevida co
omo agentee

autônomo de investim
mentos, em infração
i
ao artigo 16, inciso
i
III, da
d Lei nº 6.3385/76 c/c artigo
a
4º daa
C
nº 3555/01; e (ii)) realização de negócio
os que conffiguraram a ocorrênciaa de práticaa
Instrução CVM
não equitattiva no merrcado de valores mobilliários, prátiica vedada pelo
p
item I,, conforme descrito noo
item II, da alínea “d”, da Instruçãão CVM nº 8/79;
AD CONSU
ULTORIA
A LTDA. peela atuação indevida coomo agentee autônomoo
(viiii) SPREA
de investim
mentos, em infração aoo artigo 16, inciso III, da Lei nº 6.385/76 c/c artigo 4º da
d Instruçãoo
CVM nº 3555/01;
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(ix))

CELSO
O DA CO
OSTA TEIX
XEIRA BR
RANCO pela
p
realizaação de neg
gócios quee

configuraraam a ocorrrência de prática
p
não equitativa no mercadoo de valorees mobiliários, práticaa
vedada pello item I, coonforme desscrito no item II, da alín
nea “d”, da Instrução C
CVM nº 8/79;
(x)

MART
TÔNIO EURÍPEDE
E
ES AVELA
AR pela realizaçãoo de neg
gócios quee

configuraraam a ocorrrência de prática
p
não equitativa no mercadoo de valorees mobiliários, práticaa
vedada pello item I, coonforme desscrito no item II, da alín
nea “d”, da Instrução C
CVM nº 8/79; e
(xi))

NORIV
VAL WED
DEKIN porr falta de diligência
d
na administrração de caarteiras, em
m

descumprim
mento ao arrtigo 14, incciso II, da Innstrução CV
VM nº 306/999.

DAS PRO
OPOSTAS DE
D CELEB
BRAÇÃO DE
D TERMO
O DE COM
MPROMIS
SSO
47.

Devvidamente intimados133, os acusaados apreseentaram suaas razões dde defesa, bem comoo

propostas de
d celebraçãão de Termoo de Comprromisso.
48.

BA
ANCO MIZ
ZUHO DO BRASIL
B
S.A., atual denominaçãoo do Banco Westlb do Brasil S/A,,

e ARISTID
DES CAM
MPOS JANN
NINI se com
mprometem
m a pagar à CVM a impportância gllobal de R$$
350.000,000 (trezentoos e cinquuenta mil reais) paara encerraar todos oos PAS14, Inquéritoss
Administraativos e Innvestigaçõees que tennham os proponentes ou outross administrradores doo
MIZUHO//WESTLB como
c
acusaados ou inveestigados.
49.

Os referidos prroponentes destacam que
q a presen
nte propostaa já havia siddo apresentaada à CVM
M

no âmbito do PAS 077/2012, quanndo foi rejeeitada por au
usência de ressarcimennto de even
ntuais danoss
p
PREC
CE – Previidência Coomplementaar em razãão de fatoos discutido
os naquelee
sofridos pela
procedimennto.
50.

Aléém disso, allegam estareem preenchhidos os req
quisitos legaais para a ceelebração dee Termo dee

Compromiisso Globall, pois, no presente caso,
c
(i) nãão mais realizam a ggestão de recursos
r
dee
terceiros, motivo
m
peloo qual, já esttaria cessadda a suposta prática de irregularida
i
ades; e (ii) com
c
relaçãoo
à indenizaação de prrejuízos, não foram apontados prejuízos concretos decorrentess dos atoss
imputados aos proponnentes.
13

Do Inquériito Administraativo resultaraam 49 acusaddos, dos quais,, apenas 16 appresentaram pproposta para celebração dee
Termo de Coompromisso.
14
PAS 07/20012 e dois inquuéritos adminnistrativos, quee acabaram orriginando doiss novos PAS – o presente e o PAS
06/2012.
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51.

NY MELLO
ON SERV
VIÇOS FIN
NANCEIRO
OS DISTR
RIBUIDOR
RA DE TÍT
TULOS E
BN

VALORE
ES MOBILIIÁRIOS S.A
A. se comppromete a paagar à CVM
M a importânncia de R$ 200.000,000
(duzentos mil
m reais).
52.

ED
DALBRÁS INDÚSTRI
I
IA E COM
MÉRCIO LT
TDA. e seuu diretor EZ
ZRA HARA
ARI alegam
m

que (i) a acusação formulada
f
é improceddente devid
do a inconssistências eexistentes no
n processoo
administrativo sancionnador, (ii) as
a operaçõees abordadaas foram alccançadas peela prescrição, e (iii) a
acusação carece
c
de tiipificação. E, afirmam
m que os reequisitos esttabelecidos nos inciso
os I e II doo
artigo 11, §5º, da Leii nº 6.385/776 foram attendidos, teendo em vissta que (a) os fatos occorreram noo
passado, teendo sido consumado,
c
, e não posssuem carátter continuaado e (b) nnão há neceessidade dee
indenizaçãão, pois enteendem que as operaçõees foram legítimas. Asssim, se proopõem pagaar à CVM o
montante total
t
de R$ 50.000,00 (cinquenta
(
m reais) “com o objetivo de viabbilizar a susspensão e a
mil
posterior extinção
e
do processo
p
addministrativvo sanciona
ador”.
53.

MÍLIO KLA
ARNET se propõe a devolver
d
inteegralmente a quantia relativa ao lu
ucro obtidoo
EM

com as opeerações reallizadas no valor
v
total de
d R$ 173.0
050,00 (centto e setentaa e três mil e cinquentaa
reais).
54.

TRE AMB
BIENTAL S.A., antigga ESTRE Empresa de
d Saneameento e Trattamento dee
EST

Resíduos Ltda.,
L
propõõe pagar à CVM
C
o valor de R$ 20.000,00 (vinnte mil reaiss).
55.

GIS
SELE MAR
RA DE MO
ORAES se propõe pag
gar à CVM o valor de R$ 15.000,00 (quinzee

mil reais).
56.

LOBAL EQ
QUITY AD
DMINISTR
RADORA DE RECU
URSOS FINANCEIR
ROS S.A.,,
GL

atual denom
minação dee Globalvest Asset
A
Managgement, e PA
ATRÍCIA ARAUJO
A
B
BRANCO alegam quee
a propostaa de Termo de Comproomisso estáá em linha com
c
os preccedentes addotados pelaa CVM em
m
matérias coorrelatas. Faace a isso, se
s propõem
m pagar à CV
VM o valorr total de R$$ 50.000,00
0 (cinquentaa
mil reais).
57.

JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER
R DE OLIIVEIRA aleega que foi acusado por
p não terr

e
q permitisssem identifficar as distorções dettectadas em
que
m
estabeleciddo controless internos eficientes
negócios reealizados em
m nome dos fundos Mellon
M
Pride FIA, Melloon Post FIF
F, Mellon Mamoré
M
FIA
A
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e Mellon Rio
R Negro FIM
F
e por “suposta”
“
fa
falha
na fisccalização doo getsor do fundo Brassil Soverignn
FIDE. Senndo que, à época
é
dos fatos,
fa
o propponente eraa presidente da BNY M
Mellon no Brasil
B
e quee
não atuavaa diretamentte na gestãoo dos Fundoos Postalis.
58.

Asssim, o propponente connsiderando que a acussação “não comprovouu sua culpa
a própria e

individual”” e que a accusação teriia reconheciido que o proponente
p
“
“não
atuou no suposto
o ‘esquema’’
que resultoou em perddas para oss Fundos Postalis”,
P
o que, dadass as caracteerísticas esp
pecíficas doo
processo, entende
e
quee pela ausênncia de gravvidade de sua conduta, se propõe pagar à CV
VM o valorr
de R$ 100.000,00 (cem mil reaiss). Caso neccessário, se coloca a diisposição dee quaisquerr discussõess
necessáriass à apreciaçção da propoosta.
59.

ARCO ANTÔNIO SO
OUZA AL
LHO, SPRE
EAD CON
NSULTORIIA LTDA. e CELSO
O
MA

DA COST
TA TEIXEIRA BRAN
NCO alegaam que a prroposta de Termo de C
Compromissso está em
m
linha com os precedenntes adotadoos pela CVM
M em matérrias correlattas. Face a iisso, se prop
põem pagarr
à CVM o valor
v
total de
d R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
60.

MA
ARTÔNIO EURÍPED
DES AVELAR se prop
põe a cumprrir com a Instrução CV
VM nº 8/78.

61.

1
ORIVAL W
WEDEKIN15
alega nãão ser passíível de impputação de responsabillidade peloo
NO

simples faato de ocuppar a diretooria responssável pela administraçção e superrvisão de recursos
r
dee
terceiros, tendo
t
ressalltado que innexistem noos autos do processo
p
inndícios de qque o propon
nente tenhaa
participadoo diretamennte das transsações irreguulares.
62.

Aleega ainda quue, desde 2008,
2
quanddo deixou o Grupo Braadesco (antiigo BMC), e por estarr

aposentadoo, não teve mais contaato com o mercado
m
fin
nanceiro. E que, apesaar de ter so
olicitado aoo
Bradesco, em 17.04.22015, os doccumentos reeferentes ao
o Lisboa FIF
F, para funddamentar a sua defesa,,
não obtevee êxito, tenddo o Bradessco alegadoo que o únicco documennto que posssuía era o reegulamentoo
do fundo.
63.

Antte o expostoo, e consideerando a caapacidade financeira doo proponentte, se propõ
õe a pagar à

CVM o moontante de R$
R 10.000,000 (dez mil reais).

15

Em 15.07.22015 o proponnente alegou estar
e
com 64 anos,
a
portanto
o, impossibilitado de retornaar ao mercado
o financeiro.
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Quadro Resumo
R
das Propostas
P
PROPONEN
NTE

BANCO MIZUHO DO BRA
ASIL S.A. e
ARISTID
DES CAMPOS JAN
NNINI

PROP
POSTA
Valores
Obrigação

ACUSAÇÃ
ÃO

N/A

ffalta de diligência naa administração de carteiras,
c
em descum
mprimento ao
a
artigo
14, inciso II, daa Instrução CVM nº 306/99.
3

N/A

((i) falta de diligênciaa na administração de
d carteiras, em desccumprimento
a inciso II, Parágrrafo Único, do artig
ao
go 2º do Regulamen
nto Anexo à
C
Circular
BACEN nº 2.616/95; (ii) falta de
d diligência na admiinistração de
c
carteiras
em descum
mprimento ao artigo 14,
1 inciso II, da Instr
trução CVM
n 306/99 c/c artigo
nº
o 65, inciso IX, da Instrução CVM nº 409/04; (iii)
f
falta
de diligência naa administração de carteiras, em descum
mprimento ao
a
artigo
65, incisos IX
X e XV da Instrução CVM nº 409/04; e (iv) falta de
d
diligência
na adminisstração de carteiras, em descumpriment
nto ao artigo
14, inciso II, da Instrrução CVM nº 306/9
99.

R$ 50.000,0
00

N/A

rrealização de negó
ócios que configuraaram a criação dee condições
a
artificiais
de demand
da, oferta ou preço
o de valores mobiliáários, prática
v
vedada
pelo item I, conforme
c
descrito no
o item II, alínea “a”, da
d Instrução
C
CVM
nº 8/79.

R$ 173.050,0
00

N/A

rrealização de negóccios que configuraram
m a ocorrência de prática não
e
equitativa
no mercad
do de valores mobiliáários, prática vedadaa pelo item I,
c
conforme
descrito no
o item II, da alínea “d
d”, da Instrução CVM
M nº 8/79.

ESTRE AMBIENTAL
A
S.A.

R$ 20.000,0
00

N/A

rrealização de negócio
os que configuraram a criação de condiçõ
ões artificiais
d demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo
de
i
item
I, conforme desccrito no item II, alíneaa “a”, da Instrução CV
VM nº 8/79.

GISELE MARA DE MORA
AES

R$ 15.000,0
00

N/A

rrealização de negó
ócios que configuraaram a criação dee condições
a
artificiais
de demand
da, oferta ou preço
o de valores mobiliáários, prática
v
vedada
pelo item I, conforme
c
descrito no
o item II, alínea “a”, da
d Instrução
C
CVM
nº 8/79.

GLOBAL
L EQUITY ADMIN
NISTRADORA DE
E
RECURS
SOS FINANCEIRO
OS S.A. e
PATRÍCIIA ARAUJO BRAN
ANCO

00
R$ 50.000,0

N/A

rrealização de negóccios que configuraram
m a ocorrência de prática não
e
equitativa
no mercad
do de valores mobiliáários, prática vedadaa pelo item I,
c
conforme
descrito no
o item II, da alínea “d
d”, da Instrução CVM
M nº 8/79.

N/A

((i) falta de diligênciaa na administração de
d carteiras, em desccumprimento
a inciso II, Parágrrafo Único, do artig
ao
go 2º do Regulamen
nto Anexo à
C
Circular
BACEN nº 2.616/95; (ii) falta de
d diligência na admiinistração de
c
carteiras
em descum
mprimento ao artigo 14,
1 inciso II, da Instr
trução CVM
n 306/99 c/c artigo
nº
o 65, inciso IX, da Instrução CVM nº 409/04; (iii)
f
falta
de diligência naa administração de carteiras, em descum
mprimento ao
a
artigo
65, incisos IX
X e XV da Instrução CVM nº 409/04; e (iv) falta de
d
diligência
na adminisstração de carteiras, em descumpriment
nto ao artigo
14, inciso II, da Instrrução CVM nº 306/9
99.

N/A

MARCO ANTÔNIIO SOUZA ALHO
M
O – (i) atuação ind
devida como
a
agente
autônomo dee investimentos, em infração
i
ao artigo 16
6, inciso III,
d Lei nº 6.385/76 c/c artigo 4º da In
da
nstrução CVM nº 35
55/01; e (ii)
r
realização
de negóccios que configuraram
m a ocorrência de prática não
e
equitativa
no mercad
do de valores mobiliáários, prática vedadaa pelo item I,
c
conforme
descrito no
o item II, da alínea “d”,
“ da Instrução CV
VM nº 8/79.
SPREAD CONSUL
LTORIA LTDA. – atuação indevida como
c
agente
a
autônomo
de investim
mentos, em infração ao artigo 16, inciso III,
I da Lei nº
6
6.385/76
c/c arrtigo 4º da Insstrução CVM nº
n 355/01.
C
CELSO
DA COST
TA TEIXEIRA – peela realização de neegócios que
c
configuraram
a oco
orrência de prática não
n equitativa no mercado
m
de
v
valores
mobiliários, prática vedada pelo
o item I, conforme descrito no
i
item
II, da alínea “d””, da Instrução CVM
M nº 8/79.

BNY ME
ELLON DTVM

EDALBR
RÁS IND. E COM.. LTDA. e
EZRA HA
ARARI

EMÍLIO KLARNET¹

JOSÉ CA
ARLOS LOPES XA
AVIER DE
OLIVEIR
RA

MARCO
O ANTÔNIO SOUZ
ZA ALHO
SPREAD
D CONSULTORIA
A LTDA.
CELSO DA
D COSTA TEIXE
EIRA

MARTÔN
NIO EURÍPEDES AVELAR

NORIVA
AL WEDEKIN

R$ 350.000,0
00

R$ 200.000,0
00

R$ 100.000,0
00

R$ 30.000,,00

cumprir com os
rrealização de negóccios que configuraram
m a ocorrência de prática não
ditames da
e
equitativa
no mercad
do de valores mobiliáários, prática vedadaa pelo item I,
Instrução CVM
c
conforme
descrito no
o item II, da alínea “d
d”, da Instrução CVM
M nº 8/79.
nº 8/79
f
falta
de diligência naa administração de carteiras,
c
em descum
mprimento ao
R$ 10.000,0
00
N/A
a
artigo
14, inciso II, daa Instrução CVM nº 306/99.
3
---

¹ Valor rep
presenta, segundo o proponente, a devolu
lução integral da quan
ntia relativa ao lucro obtido com as operaações realizadas.
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DA MANIIFESTAÇÃ
ÃO DA PR
ROCURADO
ORIA FED
DERAL ES
SPECIALIZ
ZADA - PF
FE

64.

m razão do disposto
d
na Deliberaçãão CVM nº 390/01 (artt. 7º, §5º), a Procurado
oria Federall
Em

Especializaada junto à CVM – PFE/CVM
P
a
apreciou
os aspectos leegais das propostas dee Termo dee
Compromiisso, tendo concluído
c
“
“que
em vistta dos preju
uízos e lucroos resultanttes das operrações tidass
como ilegaais pela Comissão de Inquérito
I
(....) a despro
oporcionaliidade das inndenizaçõess mostra-see
manifesta, compromettendo a legaalidade da celebração dos Termos de Comprromisso pro
opostos”. E,,
o artigo 11, §5º, inciso II, da Lei nº
n 6.385/76,,
ressalta quue não restouu atendido o requisito previsto no
“pela ausêência de proposta
p
dee indenizaçção aos investidores e instituiçõões prejud
dicadas nass
operações descritas na peça acussatória”, poois:
O proponenntes ARISTIIDES CAM
MPOS JANN
NINI e BAN
NCO MIZU
UHO DO BR
RASIL S.A..
- Os
(EX-BANC
CO WESTL
LB DO BRA
ASIL S.A.)) se limitaraam a oferecer pagamennto de quantia à CVM,,
não tendo apresentaddo “previsãão de indeenização dos
d prejuízoos causadoos ao fund
do Stuttgartt
FITVM”;
B
MELL
LON SERV
VIÇOS FIN
NANCEIRO
OS DTVM S.A. e JOS
SÉ CARLO
OS LOPES
S
- BNY
XAVIER DE OLIVE
EIRA se liimitaram a oferecer pagamento
p
de quantiaa à CVM, não tendoo
apresentaddo “propostta de indennização doos prejuízoss causados aos fundoos indicado
os na peçaa
acusatóriaa”;
- NORIVAL
N
W
WEDEKIN
N se limitouu a oferecerr pagamentto de quanttia à CVM,, não tendoo
oferecido “proposta
“
d indenizaçção aos prejjuízos causa
de
ados ao funddo indicadoo na peça accusatória”;
- EDALBRÁS
E
S INDÚSTRIA E CO
OMÉRCIO LTDA. e EZRA
E
HA
ARARI se limitaram
l
a
oferecer pagamento
p
d quantia à CVM, não
de
n tendo apresentadoo “propostaa de inden
nização aoss
investidorees prejudicaados nas operações desscritas na peça acusatóória”;
- ESTRE
E
AM
MBIENTAL
L e GISEL
LE MARA
A DE MOR
RAES se limitaram a oferecerr
pagamentoo de quantiaa à CVM, não
n tendo apresentado
a
o “propostaa de indenizzação aos investidores
i
s
prejudicaddos nas operrações desccritas na peçça acusatórria”;
- GLOBAL
G
E
EQUITY
A
ADMINIST
RADORA DE RECU
URSOS FIN
NANCEIRO
OS S.A. e
PATRÍCIA
A ARAÚJO
O BRANCO
O se limitaraam a ofereccer pagamennto de quanntia à CVM, não tendoo
apresentaddo “propostaa de indenização aos investidorees prejudicaados nas opperações descritas
d
naa
peça acusaatória”;
- MARTÔNIO
M
O EURÍPE
EDES AVE
ELAR não apresentouu propostaa de inden
nização aoss
investidorees prejudicaados nas opeerações desccritas na peça acusatória;
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- MARCO
M
AN
NTÔNIO SO
OUZA ALH
HO, SPREA
AD CONSU
ULTORIA LTDA. e CELSO
C
DA
A
COSTA TE
EIXEIRA se
s limitaram
m a oferecerr pagamento de quantiia à CVM, nnão tendo apresentado
a
o
“proposta de indeniização aoss investidorres prejudiicados nass operaçõees descritass na peçaa
acusatóriaa”; e
- EMÍLIO
E
KL
LARNET ofereceu
o
a devolução
d
integral doo lucro obtiido com ass operaçõess
realizadas, “proposta que se afiggura incom
mpatível com
m as finaliddades da ceelebração de
d termo dee
compromissso, que sãoo o efeito edducativo e o estímulo à prática dee infrações. A mera deevolução doo
lucro prodduziria o efe
feito contrárrio ao desejjado, pois serviria
s
de estímulo aoos que se arrriscam em
m
condutas illícitas”.
Facce ao exposto, a PFE
E/CVM enteende existirr óbice jurrídico à cellebração dee termo dee
compromissso em relaçção a todos os proponeentes, devido
o ao não preeenchimentto do requissito previstoo
no artigo 11, §5º, incisso II, da Lei nº 6.385/776.
Aléém disso, a PFE/CVM
M destaca que
q apesar de não ser de sua com
mpetência o exame daa
conveniênccia e da oportunidade para a celeebração de termo de compromissoo, recomen
nda “a nãoo
celebraçãoo no caso examinado,
e
em virtudee da natureeza e graviddade das inf
nfrações”. (PARECER
(
R
nº 00110/22015/GJU – 2/PFE-CVM
M/PGF/AG
GU e respecttivos despacchos às fls. 75 a 79)

FUNDAM
MENTOS DA
A DECISÃO
O DO COM
MITÊ DE TE
ERMO DE COMPROM
MISSO

65.

O parágrafo
p
5 do artigoo 11 da Lei nº 6.385
5º
5/76 estabeelece que a CVM pod
derá, a seuu

exclusivo critério, se o interessee público permitir,
p
suspender, em
m qualquer fase, o pro
ocedimentoo
administrativo instauurado para a apuraçãoo de infraçções da leggislação doo mercado de valoress
mobiliárioss, se o inveestigado ouu acusado assinar
a
term
mo de compromisso, obbrigando-see a cessar a
prática de atividadess ou atos considerado
c
os ilícitos pela CVM e a corrigir as irreg
gularidadess
apontadas, inclusive inndenizandoo os prejuízoos.
66.

Ao normatizarr a matériaa, a CVM editou a Deliberação
D
o CVM nº 390/01, altterada pelaa

Deliberaçãão CVM nº 486/05, quee dispõe em
m seu art. 8º sobre a com
mpetência ddeste Comitê de Termoo
de Comproomisso parra, após ouvvida a Proccuradoria Federal
F
Esppecializada sobre a leg
galidade daa
proposta, apresentar
a
p
parecer
sobrre a oportunnidade e con
nveniência na celebraçção do comp
promisso, e
a adequaçãão da proposta formulaada pelo acuusado, propo
ondo ao Coolegiado suaa aceitação ou
o rejeição,,
tendo em vista
v
os critéérios estabeelecidos no artigo
a
9º.
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67.

Porr sua vez, o artigo 9º
9 da Delibberação CV
VM nº 3900/01, com a redação dada pelaa

Deliberaçãão CVM nº 486/05, esttabelece com
mo critérioss a serem coonsideradoss quando daa apreciaçãoo
da propostta, além da oportunidade e da connveniência em sua celeebração, a nnatureza e a gravidadee
das infraçõões objeto do
d processo,, os anteceddentes dos acusados
a
e a efetiva posssibilidade de
d punição,,
no caso concreto.
68.

Asssim, na análise da propposta de cellebração de Termo de Compromissso há que se verificarr

não somennte o atenndimento aos requisittos mínimo
os estabeleccidos em lei, como também a
conveniênccia e a opoortunidade na solução consensuaal do processso adminisstrativo. Paara tanto, o
Comitê appoia-se na realidade fática mannifestada no
os autos e nos term
mos da acu
usação, nãoo
adentrandoo em argum
mentos de deefesa, à meedida que o seu eventuual acolhimeento somen
nte pode serr
objeto de julgamento
j
final pelo Colegiado
C
d
desta
Autarquia, sob pena de convvolar-se o instituto em
m
verdadeiroo julgamentto antecipaado. Ademaais, agir diferentemen
d
nte caracteerizaria, decerto, umaa
extrapolaçãão dos estritos limites da
d competência deste Comitê.
C
69.

Iniccialmente, em
e linha com a manifeestação da PFE/CVM,
P
o Comitê cooncluiu pelaa existênciaa

de óbice leegal à aceitação das prropostas aprresentadas, por não ateendimento aao requisito
o inserto noo
inciso II, §5º, art. 11, da Lei nº 6.385/76616, pelo faato de os acusados
a
nnão terem apresentado
a
o
“proposta de indeniização aoss investidorres prejudiicados nass operaçõees descritass na peçaa
mitê que nãão haveria bases
b
mínim
mas que justtificassem a
acusatóriaa”. Em razãoo disso, enttende o Com
abertura dee negociaçãão junto aoss proponenttes, com visstas à assunnção de com
mpromisso concreto
c
dee
indenizaçãão.
70.

P
em
m
Subbsidiariamennte, registree-se o fato de inexistiir ganho paara a Admiinistração Pública,

termos de celeridade e economiaa processuall, visto que remanescem
m no proceesso outros trinta
t
e trêss
acusados que
q não apreesentaram propostas
p
dee Termo de Compromissso.
71.

Porr fim, mesm
mo que o óbbice jurídicoo pudesse ser
s superadoo, consideraando as carracterísticass

que permeeiam o casoo concreto e a naturezza e a graviidade das questões
q
nelle contidas,, entende o
Comitê serr inconvenieente, em quualquer cenáário, a celeb
bração de Termo
T
de Compromisso
o. Na visãoo
16

“Art.11 [.....] § 5o - A Comissão dee Valores Moobiliários podderá, a seu exxclusivo critérrio, se o inteeresse públicoo
permitir, susspender, em qualquer
q
fasee, o procedim
mento adminisstrativo instauurado para a apuração de infrações daa
legislação doo mercado de valores mobilliários, se o innvestigado ou acusado assinnar termo de ccompromisso, obrigando-see
a: [....]
II - corrigir as
a irregularidaades apontadass, inclusive inndenizando os prejuízos.
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do Comitê, o caso em
m tela demannda um pronunciamentto norteador por parte do Colegiado em sedee
de julgam
mento, visanndo a bem orientar ass práticas do mercadoo em operrações dessa natureza,,
especialmeente a atuuação dos participantes do merrcado de valores moobiliários, em estritaa
observânciia aos deverres e responnsabilidadess prescritos em
e lei.

SÃO
CONCLUS

72.

Em
m face ao accima dispossto, o Comiitê de Term
mo de Comppromisso prropõe ao Co
olegiado daa

CVM a REJEIÇÃO
R
O das proppostas de Termo de Comprom
misso apreseentadas por BANCO
O
MIZUHO
O DO BRAS
SIL S.A., ARISTIDES
A
S CAMPO
OS JANNIN
NI, BNY M
MELLON SERVIÇOS
S
FINANCE
EIROS DIISTRIBUID
DORA DE
E TÍTULO
OS E VAL
LORES M
MOBILIÁR
RIOS S/A,,
EDALBRÁ
ÁS INDÚS
STRIA E COMÉRCI
C
IO LTDA., EZRA HARARI,
H
E
EMÍLIO KLARNET,
K
,
ESTRE AMBIENT
TAL S/A, GISELE
E MARA DE MO
ORAES, G
GLOBAL EQUITY
Y
ADMINIS
STRADOR
RA DE RECURSO
R
S FINAN
NCEIROS S.A., PA
ATRÍCIA ARAUJO
O
BRANCO
O, JOSÉ CA
ARLOS LO
OPES XAV
VIER DE OLIVEIRA
O
A, MARCO
O ANTÔNIIO SOUZA
A
ALHO, SPREAD
S
C
CONSULTO
ORIA LTD
DA., CELSO DA COSTA
C
TE
EIXEIRA BRANCO,
B
,
MARTÔN
NIO EURÍP
PEDES AV
VELAR e NORIVAL
N
WEDEKIN
W
N.

Rioo de Janeiroo, 16 de feveereiro de 20016.

ALEXANDREE PINHEIRO DOS SANTO
OS
SUPERIN
NTENDENTE
E GERAL

MARIO LUIZ LEMOS
SUPERINTEN
NDENTE DE FISCALIZAÇ
ÇÃO EXTERN
NA

FERNANDO
E
SO
OARES VIEIR
RA
SUPERINTEND
U
DENTE DE RE
ELAÇÕES CO
OM EMPRESA
AS

JOSEE CARLOS BEZERRA DA
A SILVA
SUPERINTEN
NDENTE DE NORMAS CONTÁBEIS
O
E DE
AUD
DITORIA

WALDIR DE JESUS NOBR
RE
SUPEERINTENDEN
NTE DE REL
LAÇÕES COM
M O MERCAD
DO E
INTERMEEDIÁRIOS
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