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SUPERVISÃO DE MERCADOS 

15 de fevereiro de 2018 
OF/BSM/SJUR/PAD-070/2018 

Ao 
Sr. M ORIS M ERMELSTEIN 

Rua Antônio de Mariz, 1 O, Alto da Lapa 
CEP 05060-01 O São Paulo/SP 

Ref.: Processo Administrativo Sumário n° 23/2017 

Prezado Senhor, 

Informamos que, com fundamento nos artigos 43, incisos 111 e IV1
, e 482 da 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n° 461/2007 ("ICVM 

461/2007), foi instaurado pela BSM Supervisão de Mercados ("BSM") o 

Processo Administrativo pelo rito sumário de n° 23/2017, para julgamento de 

infrações praticadas por V.Sa., caracterizadas pela negociação de valores 

mobiliários por meio de intermediário ao qual não estava vinculado. 

Fatos e Irregularidade 

Considera-se, para os efeitos da Instrução da CVM n° 505/2011 ("ICVM 

505/2011 "), na forma de seu artigo 1°, incisos I e V13 , que (a) os intermediários 

1 Art. 43, da ICVM 461/2007: Caberá ao Departamento de Auto-Regulação , sem prejuízo de 
outras atribuições que lhe sejam conferidas: ( ... ) Inciso 111 - apontar deficiências no 
cumprimento das normas legais e regulamentares verificadas no funcionamento dos mercados 
admin istrados pela entidade, ainda que imputáveis à própria entidade administradora, bem 
como nas atividades das pessoas autorizadas a operar, acompanhando os programas e 
medidas adotadas para saná-las; Inciso IV - instaurar, instruir e conduzir processos 
administrativos disciplinares para apurar as infrações das normas que lhe incumbe fiscalizar;" 
2 Art. 48, da ICVM 461/2007: Estão sujeitos às penalidades aplicadas pelo Diretor de Auto
Regulação ou pelo Conselho de Auto-Regulação, os integrantes dos órgãos de administração 
da entidade administradora, as pessoas autorizadas a operar, assim como os administradores 
e prepostos das pessoas antes mencionadas. 
3 Artigo 1°, da ICVM 505/2011: Considera-se, para os efeitos desta Instrução: Inciso I -
intermediário: a instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição, por 
conta própria e de terceiros, na negociação de valores mobiliários em mercados 
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são as instituições habilitadas a atuarem como integrantes do sistema de 

distribuição, por conta própria e de terceiros, na negociação de valores 

mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários e (b) pessoas 

vinculadas aos intermediários são considerados, dentre outros, os agentes 

autônomos que prestem serviço a esses intermediários. 

O artigo 25 da ICVM 505/2011 4 impõe restrições para as operações realizadas 

por pessoas vinculadas, determinando que estas somente podem negociar 

valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por meio do 

intermediário a que estiverem vinculadas. 

A restrição à realização de operações por pessoas vinculadas também está 

prevista no item 425 do Roteiro Básico do Programa de Qualificação 

Operacional da B3 (atual denominação de BM&FBOVESPA) ("Roteiro Básico"), 

o qual determina que as pessoas vinculadas ao Participante6 somente poderão 

negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por 

intermédio do Participante a que estiverem vinculadas. 

regulamentados de valores mobiliários;( ... ) Inc iso VI - pessoas vinculadas: a) administradores, 
empregados, operadores e demais prepostos do intermediário que desempenhem atividades 
de intermediação ou de suporto operacional; b) agentes autônomos que prestem serviços ao 
intermediário; c) demais profissionais que mantenham, com o intermediário, contrato de 
prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte 
operacional; d) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou 
participem do controle societário do intermediário; e) sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo intermediário ou por pessoas a ele vinculadas; f) cônjuge ou companheiro e 
filhos menores das pessoas mencionadas nas alíneas "a" a "d"; e g) clubes e fundos de 
investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos 
discricionariamente por terceiros não vinculados .. 
4 Artigo 25, da ICVM 505/2011 : As pessoas vinculadas ao intermediário somente podem 
negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por meio do 
intermediário a que estiverem vinculadas. 
5 Item 42, do Roteiro Básico: As pessoas vinculadas ao Participante somente poderão 
negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por interméd io do 
Participante ao qual estiverem vinculados, exceto nos casos previstos na regulamentação em 
vigor. Item 42.1 . As pessoas vinculadas a mais de um Participante devem negociar valores 
mobiliários por conta própria somente pelo participante com o qual mantiverem contrato de 
trabalho ou de prestação de serviços. 
6 Participante - instituição detentora de autorização de acesso de negociação, custódia, 
liquidação e/ou registro em relação aos mercados administrados pela BM&FBOVESPA. 
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Em 23.2.2017, V.Sa., por meio da empresa DT Agente Autônomo de 

Investimento EIRELI , na qual V.Sa. é titular da totalidade do capital social (Doc. 

1), firmou contrato global de distribuição e mediação de valores mobil iários 

para agentes autônomos de investimento ("Contrato") com a XP Investimentos 

CCTVM S/A ("XP Investimentos" ou "Corretora"), ocasião em que V.Sa. se 

obrigou a observar todas as regras relacionadas à atividade de agente 

autônomo de investimento, conforme cláusula 3.47 do Contrato (Doc. 2). 

Referido Contrato prevê também que a prestação de serviços de distribuição e 

mediação de valores mobiliários, que abrange a negociação por conta própria, 

direta ou indiretamente, ocorra somente por intermédio da XP Investimentos, 

conforme previsto pela cláusula 9. 18 do Contrato. 

Entretanto, a BSM identificou que V.Sa. executou 1 (uma) operação por 

intermédio de outro intermediário9
, no pregão de 31 .10.2017, conforme 

informado à V.Sa. no Ofício 2962/2017-DAR-BSM ("Ofício 2962/2017"), datado 

de 14. 11.2017 e recebido em 20.11 .2017 porV.Sa. (Doc. 3). 

Diante da realização de operações por meio de intermediário ao qual V.Sa. não 

estava vinculado, foi determinado no Ofício 2962/2017 que V.Sa. cessasse 

7 3.4. Obrigações e Responsabilidades do Agente. ( ... ) 3.4.2. O Agente obriga-se a: ( ... ) (n) 
Negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, somente por intermédio 
daXP. 
8 9.1. Considerando que a ICVM n° 497/11 impõe a exclusividade ao agente autônomo de 
investimento, o Agente obriga-se a não mediar ou distribuir títulos e valores mobiliários, de 
qualquer natureza ou espécie, através de outro participante do mercado financeiro, à exceção 
de quotas de fundos de investimentos, cuja distribuição é permitida ao Agente através de 
outro(s) participante(s) do mercado. 9.1.1. Tal obrigação é extensiva aos agentes autônomos 
de investimento pessoas físicas sócios do Agente, devendo este cuidar para que não seja 
descumprida a presente disposição. 
9 Conforme conceito disposto no artigo 1°, inciso I da ICVM 505/2011: "intermediário: a 
instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição, por conta própria e de 
terceiros, na negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados de valores 
mobiliários". 
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imediatamente tal prática, advertindo que a recorrência da irregularidade o 

sujeitaria às medidas sancionadoras cabíveis. A mesma irregularidade foi 

comunicada à XP Investimentos, por meio do ofício 2971/2017-DAR-BSM 

("Ofício 2971/2017") (Doc. 4), que por sua vez notificou V.Sa. em e-mail datado 

de 23.11.2017 (Doc. 5). 

Em 23. 11 .2017, V.Sa. apresentou manifestação por e-mail sobre a referida 

ocorrência à BSM. Na manifestação, V.Sa. informou que transferiria as ações 

custodiadas no outro intermediário para a XP Investimentos, e que não 

negociou mais por meio de outro intermediário após a comunicação da BSM. 

No entanto, ciente da natureza das obrigações assumidas como agente 

autônomo ao se vincular com a XP Investimentos a partir da assinatura do 

Contrato em 23.2.2017, e tendo recebido o primeiro alerta da BSM por meio do 

Ofício 2962/2017, V.Sa. executou 5 (cinco) novas operações, no pregão do dia 

26.12.2017, conforme informado à V.Sa. por meio do ofício 194/2018-DAR

BSM ("Ofício 194/2018"), datado de 11.1.2018 e recebido em 12.1.2018 (Doc. 

ª). 

Em resposta ao Ofício 194/2018, V.Sa. encaminhou e-mail à BSM, em 

19.1 .2018, no qual afirmou que (a) "liquidou a posição ( ... ) ao invés de pedir 

transferência das ações custodiadas na Socopa como havia escrito em 

23/11/17"; (b) a transferência envolveria assinar o formulário necessário e 

enviá-lo para a Socopa, para então ter a transferência de sua custódia para a 

XP Investimentos realizada e (c) a realização das operações ocorreu de boa-fé, 

para diminuir o tempo em que estava em desacordo com as normas. 

O fato das operações terem sido efetuadas para encerrar a atividade junto a 

outro intermediário não isenta V.Sa. de responsabilidade pela prática da 

irregularidade. V.Sa. estava ciente do impedimento de negociar valores 
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mobiliários por meio de outro intermediário, que não fosse a XP Investimentos, 

desde 23.2.2017, quando firmou o Contrato com a XP Investimentos e, 

posteriormente, quando recebeu o Ofício 2962/201 7 enviado pela BSM, bem 

como pela notif icação enviada pela XP Investimentos em 23.11.2017, ocasiões 

em que foi solicitada à V.Sa. a suspensão imediata da prática, o bloqueio de 

novas operações a partir de conta existente em outro Participante e a 

transferência da custódia para a XP Investimentos. 

A proibição de o agente autônomo de investimento atuar no mercado de 

valores mobiliários por intermédio de Participante ao qual não esteja vinculado, 

conforme disposto no artigo 25 da ICVM 505/2011 e no item 42 do Roteiro 

Básico, tem o intuito de evitar a materialização de um possível conflito de 

interesses entre agentes autônomos de investimento e seus clientes, uma vez 

que o agente autônomo, conhecedor das ordens de seus clientes, pode 

aproveitar-se dessa posição para executar operações em desfavor do 

investidor, podendo favorecer a si próprio. Por esse motivo, e para possibilitar o 

monitoramento de eventual conflito, não se admite que o profissional vinculado 

a um intermediário realize operações por meio de intermediário ao qual não 

esteja vinculado. 

Ao efetuar outras cinco operações, mesmo sob a alegação que a finalidade 

seria liquidar a posição mantida em outro intermediário e "sanar o mais rápido 

possível a custódia em desacordo com as regras da CVM ( ... )", V.Sa. 

descumpriu o disposto no artigo 25 da ICVM 505/22011 e no item 42 do Roteiro 

Básico. 

A transferência das posições mantidas em outro intermediário para a XP 

Investimentos poderia ter ocorrido por meio de formulário, como relatado por 

V.Sa. no e-mail de 19.1.2018, sem que as normas acima fossem 

descumpridas. Alternativamente, destaca-se que a vedação de negociação nos 
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termos do artigo 25 da ICVM 505/2011 e item 42 do Roteiro Básico não inclui a 

manutenção das posições já adquiridas, mas sim a efetiva negociação por 

meio de intermediário ao qual não esteja vinculado. Todavia, a realização de 

operações em duas ocasiões diversas, após determinação formal para que a 

sua ocorrência não se verificasse, constitu i descumprimento das referidas 

normas. 

Em referência ao tempo necessário para a transferência de custódia por meio 

de formulário, V.Sa. alegou que "envolveria preencher um formulário, 

reconhecer firma autenticada, postar para a Socapa e após 3 dias uteis após o 

recebimento do formulário ter a transferência realizada", por isso realizou as 

operações em bolsa. Porém, verifica-se que entre 20. 11 .2017, data do 

recebimento do Ofício 2962/2017 (primeira ocorrência) , e 26.12.2017 , quando 

foram executadas as cinco operações (recorrência), transcorreram 36 (trinta e 

seis) dias, período suficiente para que eventuais ativos fossem transfe ridos do 

intermediário para a XP Investimentos utilizando-se os formulários disponíveis, 

o que afastaria a necessidade de realização das operações vedadas aos 

agentes autônomos de investimento. 

Desta forma, a BSM instaurou o presente processo administrativo, pois (a) 

V .Sa. f irmou Contrato com a XP Investimentos em 23.2.20 17, ficando obrigado 

ao cumprimento das regras aplicáveis à atividade de agente autônomo de 

investimentos; (b) nos termos do artigo 25 da ICVM 505/2011 e do item 42 do 

Roteiro Básico, cujo conteúdo foi reproduzido na cláusula 9. 1 do Contrato 

firmado com a XP Investimentos, era vedada a realização de operações com 

valores mobiliários por intermédio de outro Participante; (c ) a BSM determinou 

no Ofício 2962/2017, recebido por V.Sa. em 20. 11 .2017, a suspensão imediata 

da realização de operações por meio de Participante ao qual não estivesse 

vinculado, sob pena de adoção das medidas sancionatórias cabíveis; (d) em 

11 .1.2018, foi constatada pela BSM a recorrência na prática por V.Sa. pela 
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realização de cinco novas operações, em 26.12.2017, por intermédio de 

corretora com a qual V.Sa. não tinha vínculo e (e) as justificativas apresentadas 

por V.Sa. à BSM não o isentam de responsabilidade pela irregularidade. 

Acusação 

Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que V.Sa. infringiu o disposto no 

artigo 25 da ICVM 505/2011 e no item 42 do Roteiro Básico, ao negociar 

valores mobiliários, nos pregões de 31.10.2017 e 26.12.2017, por meio de 

intermediário ao qual não estava vinculado. 

Desta forma, intimamos V.Sa. para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente sua defesa, eventual proposta de Termo de Compromisso, bem 

como especificar provas que pretenda produzir, nos termos do artigo 26 e 

seguintes do Regulamento Processual da BSM10
. 

Atenciosamente, 

bJ~s~Rodri[~es 
Diretor de Autorregulação 

10 Artigo 26, do Regulamento Processual da BSM - O processo administrativo de rito 
sumário será considerado instaurado com a intimação do acusado. Parágrafo Primeiro - O 
acusado será intimado para, no prazo de 15 dias da data do recebimento da intimação, 
apresentar defesa, eventual proposta de Termo de Compromisso, bem como especificar as 
provas que pretenda produzir. Parágrafo Segundo - O prazo a que se refere o parágrafo 
primeiro deste artigo poderá ser prorrogado por mais 15 dias, mediante pedido fundamentado, 
por escrito, dirigido ao Diretor de Autorregulação. Parágrafo Terceiro - A intimação, exceto 
em processos administrativos instaurados por infrações a normas de combate e prevenção à 
"lavagem de dinheiro", deverá deixar claro o direito do acusado de propor a celebração de 
Termo de Compromisso. Parágrafo Quarto - Serão rejeitados os pedidos genéricos de 
produção de provas, bem como quaisquer pedidos de provas impertinentes, desnecessárias ou 
protelatórias. Parágrafo Quinto - O Diretor de Autorregulação tem competência para dirimir 
quaisquer incidentes relativos à intimação do acusado. 
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