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PARECER DA SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS- BSM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 34/2016 

Defendente: Stefan Maluf Darakdjian 

1. RELATÓRIO 

1.1. Fatos 

1. O presente processo administrativo foi instaurado para apurar a 

responsabilidade de Stefan Maluf Darakdjian ("Stefan" ou "Defendente"), pela 

ocorrência de irregularidades identificadas no Parecer da Superintendência de 

Acompanhamento de Mercado n° 185/2015 ("Parecer SAM"). 

2. Nos pregões dos dias 10.3.2011, 11.3.2011, 15.3.2011 e 16.3.2011, Stefan, 

agente autônomo de investimento vinculado à Um Investimentos S.A. Corretora de 

Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários ("Um Investimentos" ou "Corretora"), executou 

operações day trade sem fundamento econômico, com ações preferenciais de 

emissão da Vale S.A. (VALE5), em nome do cliente  (" "). 
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3. Os day frades foram realizados por Stefan sem solicitação prévia de 

, durante cal/ de fechamento1, gerando operações sem resultado financeiro 

para , com único propósito de gerar receitas para a Corretora e para Stefan, 

por meio de taxas de corretagem e comissões, que resultaram no valor de 

R$ 70.912,76 (considerando corretagem e emolumentos). 

1.2. Da Acusação 

4. Diante dos fatos relatados acima, o Diretor de Autorregulação da BSM, no 

exercício da competência que lhe é conferida pela Instrução no 461/2007 da Comissão 

de Valores Mobiliários ("CVM"), determinou, em 30.1.2017 (fi. 09), a instauração do 

presente Processo Administrativo em face de Stefan, devidamente qualificado no 

Termo de Acusação, em razão da prática da conduta vedada no item I, considerando 

a definição do item 11, alínea, "c"2 , da Instrução CVM n° 8/1979 ("ICVM 8/79"), na 

medida que executou operações day trade simuladas sem ordens prévias do 

investidor e sem fundamento econômico, com exclusivo propósito de recebimento de 

corretagem. 

1 Conforme definição constante na nota de rodapé n° 1 do Parecer SAM: "Denomina-se "cal/ de 
fechamento" ou "leilão de fechamento", o período compreendido nos minutos finais de negociação e 
utilizado para determinados Ativos. O "cal/" tem por objetivo fazer com que o fechamento desses Ativos 
seja processado de forma transparente, utilizando-se as mesmas regras adotadas para o fixing no 
Sistema Eletrônico de Negociação. Todos os negócios gerados no leilão são registrados ao mesmo 
preço". 
2 "1. 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 equitativas. 11. Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: ( ... ) c) 
operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício 
destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de 
natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros". 1· 
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1.3. Defesa 

5. Stefan foi intimado da instauração do presente Processo Administrativo em 

6.2.2017. 

6. Em 22.2.2017, Stefan apresentou, tempestivamente, sua defesa, arguindo 

preliminarmente o quanto segue: 

a. a incompetência da BSM para processar e julgar o seu caso, em razão 

de não estar credenciado como agente autônomo de investimento, 

desde 11 de outubro de 2016 (fls. 52); e 

b. a prescrição da matéria discutida, nos termos do artigo 206 do Código 

Civil e artigo 2° do Regulamento do Mecanismo de Ressarcimento de 

Prejuízos ("MRP") (fls. 53). 

7. Quanto ao mérito, o Defendente alegou que: 

a. as operações contestadas por  não tiveram fundamento 

econômico. Após a execução da ordem do cliente, "foi verificado o erro 

pelo AA/" (fls. 54); 

b. à época dos fatos, foram feitos todos os estornos referentes às 

operações questionadas por , relativos aos valores de 

corretagem devidos ao Defendente (fls. 54); 

c. a Corretora era a única responsável pela movimentação financeira das 

operações, vez que os valores eram gerenciados exclusivamente pela 

Corretora (fls. 55); 
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d. os atos do Defendente não causaram prejuízos a , pois "as 

posições de compra e venda de ações foram adquiridas e vendidas pelo 

mesmo valor' e as comissões e emolumentos "foram estornados do 

pagamento do AAJ" (fls. 56); 

e. as operações sem fundamento econômico geraram comissão no valor 

de R$ 24.458,84 e não R$ 70.912,76, conforme apontado no Termo de 

Acusação (fls. 56) ; e 

f. o Defendente tomou o cuidado e diligência que todo homem ativo e 

probo costuma empregar na administração dos seus negócios, vez que 

reconheceu seu erro e estornou todo valor da comissão que lhe era 

devido (fls. 57). 

1.4. Termo de Compromisso 

8. O Defendente não manifestou interesse na celebração de Termo de 

Compromisso. 

2. PARECER 

9. O escopo do presente Processo Administrativo é apurar a responsabi lidade 

de Stefan, na qualidade de executor das operações objeto da Acusação, que teriam 

configurado operações fraudulentas. 
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2.1. Preliminares 

2.1.1 Da Alegada Incompetência da 8SM 

1 O. O Defendente afirma que, em razão de não estar mais atuando no mercado 

de capitais, a BSM seria incompetente para instaurar e julgar o presente processo 

administrativo (fls. 52/53). 

11. A BSM foi constituída como entidade autorreguladora dos mercados 

administrados pela 83, nos termos dos artigos 363 a 43 da ICVM 461/2007, e tem 

como principais atividades a fiscalização4 , a supervisão e a análise das: (a) operações 

cursadas nos mercados administrados pela 83; (b) pessoas autorizadas a operar 

nesses mercados e (c) atividades de organização e de acompanhamento de mercado 

desenvolvidas pela própria 83. 

12. De acordo com o previsto no artigo 43, 11, e 48 da ICVM 461/2007, a BSM 

deve fiscalizar5 , direta e amplamente, as pessoas autorizadas a operar e seus 

prepostos ("Participantes"6), com intuito de detectar eventuais condutas praticadas 

3 Artigo 36. O Departamento de Auto-Regulação, o Diretor do Departamento de Auto-Regulação e o 
Conselho de Auto-Regulação são os órgãos da entidade administradora encarregados da fiscalização 
e supervisão das operações cursadas nos mercados organizados de valores mobiliários que estejam 
sob sua responsabilidade, das pessoas autorizadas a neles operar, bem como das atividades de 
organização e acompanhamento de mercado desenvolvidas pela própria entidade administradora. 
4 De acordo com o site da BSM: "fiscalização da observância das regras e normas de conduta da 
BM&FBOVESPA, bem como da regulamentação vigente, de maneira a identificar violações, condições 
anormais de negociação ou comportamentos suscetíveis de por em risco a regularidade de 
funcionamento, a transparência e a credibilidade do mercado. 
5 ICVM n° 461/2007, artigo 43: Caberá ao Departamento de Auto-regulação, sem prejuízo de outras 
atribuições que lhe sejam conferidas: ( ... ) 11- fiscalizar, direta e amplamente, as pessoas autorizadas a 
operar; ( ... ). 
6 Segundo o artigo 11 da Instrução CVM n° 461/2007: "Considera-se pessoa autorizada a operar, para 
efeitos desta Instrução, a pessoa natural ou jurídica devidamente autorizada, pela entidade 
administradora, a atuar nos ambientes ou sistemas de negociação ou de registro de operações do 
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que possam configurar indícios de infrações a normas legais, regulamentares e 

operacionais, emitidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores. 

13. Conforme o artigo 48 da ICVM 461/2007, estão sujeitos às penalidades 

aplicadas pelo Diretor de Autorregulação ou pelo Conselho de Autorregulação, os 

integrantes dos órgãos de administração da entidade administradora, as pessoas 

autorizadas a operar, assim como os administradores e prepostos das pessoas antes 

mencionadas. 

14. Na época dos fatos narrados no Termo de Acusação, o Defendente era 

agente autônomo de investimento e preposto da Corretora, nos termos do artigo 1° da 

ICVM 497/2011, Participante do mercado, e, dessa forma, sujeito à fiscalização da 

BSM. 

15. O vínculo existente entre Stefan e Um Investimentos à época dos fatos é 

incontroverso, conforme demonstrado em e-mail juntado pelo Defendente (fls. 59), 

que tratou do distrato de seu contrato firmado com a Corretora. 

16. Sendo assim, afasta-se a preliminar arguida de incompetência da BSM 

para instauração e ju lgamento do processo administrativo. 

mercado organizado. Parágrafo único -A atuação de que trata o caput pode se dar, nas hipóteses e 
condições definidas pela entidade administradora de mercado organizado: I - por intermediários, em 
nome próprio ou de terceiro; 11- por operadores especiais, em nome próprio ou de intermediário; 111-
em nome próprio, por outras pessoas jurídicas, ou fundos de investimento, diretamente e sem a 
necessidade da intervenção de intermediário". 
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2.1.2 Da Alegada Prescrição 

17. O Defendente alega que a matéria discutida no presente processo 

administrativo estaria prescrita, nos termos do artigo 206, IV, do Código Civil, que 

prevê que a prescrição será de 3 anos para "a pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa" (fls. 53/54). 

18. Afirma, também, ser aplicável a prescnçao relativa à apresentação de 

Reclamação ao Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos ("MRP"), de 18 meses, 

nos termos do Regulamento do MRP. 

19. No entanto, as duas hipóteses de prescrição apresentadas pelo 

Defendente não se aplicam ao presente caso. A pretensão do Processo Administrativo 

é adotar medida de enforcement em razão de irregularidades praticadas por 

Participantes. Assim, o presente Processo Administrativo não visa o ressarcimento de 

um enriquecimento sem causa, conforme alegou o Defendente. 

20. O prazo prescricional aplicável aos Processos Administrativos instaurados 

pela BSM é aquele previsto no artigo 205 do Código Civil que prevê "a prescrição 

ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor". É o caso da 

prescrição da pretensão punitiva da BSM, que, por não se enquadrar nos demais 

casos exemplificativos apresentados pelo Código Civil, aplica-se a regra geral da 

prescrição. 

21. Esse entendimento foi confirmado pela CVM, por meio do Memorando 

(MEMO/CVM/SMI/GMN/N°006/11 - Doc. 1 anexo ao Parecer Jurídico), que afirma 

que a atividade de autorregulação exercida pela BSM é de poder de fiscalização de 
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uma entidade privada e, portanto, o prazo prescricional para o presente processo 

segue o disposto no artigo 205 do Código Civil, de 1 O (dez) anos, o que afasta, 

também, a aplicação do prazo prescricional de 5 anos previsto na Lei n° 9.873/99 que 

trata de Processos Administrativos no âmbito da Administração Pública7 e é aplicável 

para a CVM, por exemplo. 

22. Nesse sentido, o Parecer da CVM conclui sobre o prazo prescricional de 

1 O anos da pretensão punitiva pela BSM. 

23. Por essa razão, o prazo prescricional do artigo 206, inciso IV, do Código 

Civil não se aplica aos Processos Administrativos instaurados pela BSM, conforme 

trecho abaixo transcrito do Parecer da CVM: 

18. Assim, eventual violação por parte dos regulados pela BSM se 

caracteriza como violação contratual, passível de punição pela própria BSM 

através de mecanismos privados próprios. Ainda que exerça uma função 

de interesse público, e mesmo que esta função autorregulatória seja 

realizada por imposição legal, trata-se de relação privada pactuada por 

meio de um contrato de adesão. 

19. Por se tratar de relação privada, eventual violação contratual a ser 

apurada deverá observar o prazo prescricional previsto no Código Civil. 

Com efeito, regulamentando a prescrição privada o artigo 205 estabelece 

o prazo de 1 O anos, quando não houver a lei fixando prazo menor. O 

próprio Código Civil, em seu artigo 206, estabelece outros prazos inferiores 

7 Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, 
no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data 
da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 
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de prescrição para situações específicas, os quais, no entanto, não 

englobam o caso em pauta. Desta forma, não havendo outro prazo na lei 

civil deve-se aplicar a esta relação contratual o prazo prescricional de 1 O 

anos". 

24. O prazo prescricional de 18 meses adotado no processo de MRP também 

não se aplica ao presente caso, pois o processo de MRP tem objeto e regras próprias, 

diferentes dos objetos e regras do PAD. O processo administrativo visa apurar 

infrações e punir os Participantes infratores, já o processo de MRP tem por objeto o 

ressarcimento de investidor que se sentiu prejudicado por uma ação ou omissão do 

intermediário ou de seu preposto. 

25. Portanto, afastam-se as alegações preliminares arguidas pelo Defendente 

de prescrição do presente processo administrativo. 

2.2 Mérito 

2.2.1 Caracterização da Realização de Operações Fraudulentas 

26. O modus operandi de Stefan nas operações tratadas neste processo 

administrativo apresenta todos os elementos necessários para a caracterização da 

infração de realização de operações fraudulentas, não havendo na defesa 

apresentada qualquer informação que possa afastar o entendimento de que Stefan 

praticou, intencionalmente, a conduta vedada pela ICVM n° 8/79, em seu inciso I, 

qualificado pelo inciso 11, alínea "c". 
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27. Como apontado no Termo de Acusação, a inserção de ofertas em nome de 

, tinha finalidade exclusiva de recebimento de corretagem, vez que as 

operações foram realizadas no cal/ de fechamento, gerando operações sem resultado 

financeiro. 

28. Denomina-se "cal/ de fechamento" ou "leilão de fechamento", o período 

compreendido nos minutos finais de negociação e utilizado para determinados ativos. 

O "calf' tem por objetivo fazer com que o fechamento desses ativos seja processado 

de forma transparente, utilizando-se as mesmas regras adotadas para o fixing no 

Sistema Eletrônico de Negociação. Todos os negócios gerados no lei lão são 

registrados ao mesmo preço"8 . 

29. Stefan executou as operações day trade simuladas, sem ordens prévias do 

investidor e durante o cal/ de fechamento, sem fundamento econômico, já que foram 

negócios realizados com mesmo preço, de compra e de venda. T ai fato foi 

reconhecido pelo Defendente (fls. 54}, razão pela qual é incontroverso. 

30. No caso, verifica-se que o Defendente descumpriu o que determina a ICVM 

n° 8/79, uma vez que, Stefan, na qualidade de agente autônomo de investimentos, 

assessor de , aproveitou-se da confiança do cliente e de sua posição na 

Corretora para, discricionariamente, executar operações day trade simuladas, sem 

ordens prévias do investidor e sem fundamento econômico. 

8 Fls. 3 do Termo de Acusação. 
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31. Referidas operações subvertem a lógica da negociação de valores 

mobiliários no mercado, que se baseia na premissa de que todas as ofertas inseridas 

por agentes autônomos devem ter suporte em ordens prévias de clientes9. 

32. Além disso, a execução de negócios sem resultado financeiro durante o cal/ 

de fechamento e utilizando-se da conta capturada do investidor, demonstrou o ardil 

na conduta de , que tinha conhecimento de que as operações não teriam 

resultado financeiro, feitas a mesmo preço, com o propósito de gerar corretagem. 

33. Os elementos necessários para a caracterização da irregularidade de 

realização de operações fraudulentas já foram explicitados em entendimento da CVM, 

como se pode observar do voto proferido pela Diretora Ana Dolores Moura Carneiro 

Novaes, no âmbito doPAS CVM 05/2008, julgado em 12.12.2012: 

"(. . .) Dito isto, passamos a analisar o caso em tela, começando pela 

presença dos elementos do tipo descrito no Inciso 11, alínea c da Instrução 

CVM N° 8179. A sua redação define: 'operação fraudulenta no mercado de 

valores mobiliários é "aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a 

induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem 

ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o 

intermediário ou para terceiros'. ( .. .) 17. Da leitura deste dispositivo, 

aparecem os seguintes elementos necessários para sua tipificação: 

(i) Ardil ou artifício; 

9 Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I -escrito; 11 -telefone e 
outros sistemas de transmissão de voz; ou 111 - sistemas eletrônicos de conexões automatizadas. 
Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o horário do seu 
recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução. 
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(ii) Indução ou manutenção de terceiro em erro; 

(iii) Intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros. 

(. .. )" 

(grifo nosso) 

34. Analisando o trecho do voto acima transcrito e o Termo de Acusação, 

conclui-se estarem presentes, no caso concreto, todos os elementos característicos 

do tipo, realização de operações fraudulentas, quais sejam: 

a. Ardil. "Conceitua-se ardil como sendo o meio astucioso a que se recorre 

para burlar alguém, estratagema, comportamentos maliciosos, de 

artimanhas, trapaças ou subterfúgios com o fim de enganar, para induzir 

ou manter terceiro em erro"10 No presente caso, é possível identificar a 

existência de ardil, ao constatar-se que Stefan era assessor de  e 

tinha poder de comando sobre a conta do investidor, induzindo o investidor 

à expectativa de que as operações realizadas tinham o objetivo de 

rentabilizar a carteira. Utilizando-se da confiança de , Stefan , 

unilateralmente, decidiu as operações que seriam inseridas em nome do 

investidor e realizou referidas operações durante o cal/ de fechamento. 

Stefan tinha conhecimento de que as operações seriam a mesmo preço e 

que não teriam resultado econômico. O ardil de Stefan restou 

caracterizado, pois este se utilizou da relação de fidúcia entre agente 

autônomo e cliente para capturar a conta do investidor e realizar operações 

sem ordens prévias e resultado financeiro, com o intuito de gerar 

corretagem para si. 

10 PAS CVM n° 24/2010, Relatora Ana Dolores Moura Carneiro Novaes, julgado em 24 de maio de 
2014. 
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b. Induzir ou manter a vítima em erro. , ao utilizar-se dos serviços de 

Stefan como seu assessor na Corretora, acreditava que Stefan agiria para 

garantir seus interesses, o que não ocorreu, vez que, como já demonstrado, 

as operações day frade realizadas por Stefan tinham objetivo de favorecer 

Stefan por meio do recebimento de corretagem e sem qualquer resultado 

econômico para . Ao se deparar com referido cenário,  

apresentou manifestação à BSM, aduzindo ter o agente autônomo "agido 

de má-fé" e realizado operações sem ordens prévias (Doc. 2). A indução 

de  em erro por Stefan restou, portanto, configurada. 

c. Objetivo de obter vantagem patrimonial. A estratégia de Stefan tinha por 

fim gerar vantagem patrimonial para si por meio de recebimento de 

comissão sobre a corretagem gerada, conforme já detalhado nos tópicos 

anteriores. Referidas operações resultaram no valor de R$ 70.912,76 

(setenta mil, novecentos e doze reais e setenta e seis centavos) pago por 

 a título de corretagem e emolumentos, sendo que a comissão 

paga a Stefan baseou-se no referido valor (fls. 14). 

35. Além dos elementos do tipo administrativo citados acima, a presença 

inequívoca do dolo do Defendente é essencial para a configuração da prática 

fraudulenta, "que somente se caracteriza quando manifesta a intenção do agente de, 

com seu comportamento malicioso, induzir a vítima a erro, auferindo com tal prática 

vantagem patrimoniaf"11_ 

36. Stefan tinha pleno conhecimento de que ganharia corretagem em todas as 

operações referidas no Termo de Acusação, pois ele mesmo foi o estrategista dessas 

11 Eizirik, Nelson; Gaal, Ariádna B.; Parente, Flávia; Henriques, Marcus de Freitas. Mercado de Capitais 
-regime jurídico. 3 ed ., revista e ampliada- Rio de Janeiro: Renovar, 2011. 
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operações. Stefan inseriu ofertas em nome de  sem ordem do cliente, que 

resultariam em operações sem resultado financeiro, o que demonstra que Stefan não 

queria chamar a atenção de  para as operações. Nesse contexto, afirmou o 

Defendente que as operações foram "um erro", e que não se beneficiou desse fato em 

razão do estorno dos valores ao investidor (fls. 54). 

37. Ocorre que, condutas como a de Stefan são vedadas, pois ferem a 

integridade do mercado de bolsa, cujo funcionamento pressupõe que os preços sejam 

decorrentes de ofertas de compra e venda inseridas no sistema de negociação e não 

de operações previamente arranjadas, visando exclusivamente o recebimento de 

corretagem por parte de preposto do Participante. 

38. Nesse sentido, descabe a alegação do Defendente de que o estorno do 

valor, informação, inclusive, que não foi comprovada nos autos, seria suficiente para 

descaracterizar a infração à ICVM 8/79. 

39. Tampouco tem cabimento a impugnação do Defendente quando ao valor 

da corretagem gerada com as operações, que, segundo sua alegação, não seria de 

R$ 70.912,76 e sim R$ 48.917,68. 

40. O valor total da corretagem gerada nas operações indevidas, apontado no 

Termo de Acusação (fls. 4), se baseou nas notas de corretagem apresentadas pela 

Corretora, que foram debitadas da conta do cliente. 

41. Dessa forma, tendo em vista os fatos descritos no Termo de Acusação e o 

acima exposto, conclui-se que houve a irregularidade do inciso I, conceituada no 

inciso 11, alínea "c" da ICVM 8, em razão de o Defendente ter realizado operações 

fraudulentas, ao utilizar-se indevidamente da conta de  para executar 
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negócios em nome do cliente sem as respectivas ordens, que não geraram resultado 

financeiro, com o intuito de gerar corretagem para si. 

3. CONCLUSÃO 

42. Ante o exposto, e considerando as infrações verificadas no caso em tela, 

sugere-se ao Conselho de Supervisão a aplicação de penalidade a Stefan, conforme 

disposto no artigo 36, § 2°, da Instrução CVM 461/200712 e no artigo 30 do Estatuto 

Social da BSM13. 

4. DOSIMETRIA 

43. Para a aplicação de penalidade, conforme anteriormente sugerido, deve-se 

atentar, como atenuante, que o Defendente não possui histórico de condenação 

definitiva no âmbito da BSM e CVM e, como agravante, que as infrações à ICVM 8 

são consideradas graves, nos termos do inciso 111 14 desta mesma norma. 

12 ICVM 461/2007: Artigo 36: ( ... . ) "§2° Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, ao Diretor do 
Departamento de Auto-Regulação e ao Conselho de Auto-Regulação, conforme previsto nesta 
Instrução, no estatuto social e em seus regulamentos, monitorar, de ofício ou por comunicação do 
Diretor Geral ou de terceiros, o cumprimento das regras de funcionamento do mercado e da entidade 
administradora, bem como impor as penalidades decorrentes da violação das normas que lhes incumba 
fiscalizar.( ... )". 
13 "Art. 30- As penalidades que podem ser aplicadas pela BSM são: I -advertência; 11 - multa; 111 -
suspensão, observado o prazo máximo de noventa dias; IV - inabilitação temporária, pelo prazo 
máximo de dez anos, para o exercício de cargos de administração, empregados, operadores, prepostos 
e representantes da própria BSM, do Associado Mantenedor e dos Participantes; e V - outras 
penalidades previstas nas normas regulamentares e operacionais da própria BM&FBOVESPA". 
14 111- Considera-se falta grave passível de aplicação das penalidades previstas no art. 11 , Incisos I a VI 
da LEI N° 6.385/76, o descumprimento das disposições constantes desta Instrução. 
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44. Cabe destacar que, no Processo Administrativo n° 35/2013 ("PAD n° 

35/2013"), julgado pela BSM, em que a similitude com o presente caso consiste na 

criação de condições artificiais de demanda, oferta, ou preço de valores mobiliários, o 

agente autônomo de investimentos acusado foi condenado ao pagamento de multa 

no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da prática de transferência 

de recursos dissimulada de aproximadamente R$ 35.939,00 (trinta e cinco mil 

novecentos e trinta e nove reais), conduta vedada no item I, considerando a definição 

do item 11, alínea c, da ICVM 8/79, no artigo 10 da Instrução CVM n° 497/2011 e no 

artigo 15, inciso 11, da Instrução CVM n° 434/2006. 

45. No Processo Administrativo n° 11/2014 ("PAD n° 11/2014"), por sua vez, 

assim como no presente caso, o agente autônomo foi acusado de definir e executar 

operações em nome do investidor, com o propósito de majorar as receitas de 

corretagem, e, por conseguinte, sua comissão, no valor aproximado de R$ 39.000,00 

(trinta e nove mil reais), tendo sido condenado à pena de multa no valor de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais), em relação à acusação de infração aos incisos I e 11, 

alínea "c", da ICVM 8/79. 

46. No PAD n° 35/2013, a multa foi de 1,5 o valor da transferência de recursos 

dissimulada, já no PAD n° 11/2014, 2 vezes o valor do ganho obtido com a infração 

cometida, proporções que podem ser consideradas para aplicação da penalidade 

sugerida e utilizada para ressarcimento do investidor, nos termos do artigo 49, § 2° da 

ICVM 461/200715. 

15 §2° Os recursos arrecadados com multas e termos de compromisso celebrados no âmbito da auto
regulação devem ser revertidos, em sua totalidade, para as atividades previstas neste Capítulo ou para 
a indenização de terceiros prejudicados. 
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47. Além dos efeitos imediatos da aplicação de penalidade sugerida, deve-se 

levar em consideração outros efeitos da pena, em especial o aspecto educacional e a 

credibilidade do mercado. 

48. Submete-se o parecer à consideração superior. 

São Paulo, 9 de agosto de 2017. 

Lu~F~e~l c;L s~i~~rintendente Jurídico 

~-~~ 
..-:1UTiaria~)KarCiUeS 
Advogada 

~ 
Melina Marques Mendes Santana 

Gerente Jurídica em Exercício 

Ao Defendente para manifestação e, 

posteriormente, ao Conselho de 

Supervisão. 

Marcos José Rodrigues Torres 
Diretor de Autorregulação 
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