
BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

EXTRATO DA ATA DA gga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DE SUPERVISÃO DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 

I- DATA, HORA e LOCAL: Reunião realizada no dia 17 de janeiro de 2019, com 

início às 13h, na sede da BSM Supervisão de Mercados- BSM, na Rua XV de 

Novembro, n° 275, 10° andar, nesta cidade de São Paulo- SP. 

11 - PARTICIPANTES: Conselheiros Aline de Menezes Santos, Carlos Cezar 

Menezes, Claudio Ness Mauch, Henrique de Rezende Vergara, Luis Gustavo da 

Matta Machado, Marcus de Freitas Henriques, Wladimir Castelo Branco Castro 

e o Diretor de Autorregulação, Marcos José Rodrigues Torres (sem direito a 

voto) . Convidados: Luiz Felipe Amaral Calabró, Superintendente Jurídico da 

BSM; Mariana Arantes Fonseca, Henrique Fratta Lobo e Maurício Jayme e Silva, 

Gerentes Jurídicos da BSM; Nathalia Regina Pinto, Tomas Centurione Leme 

Barbosa, advogados da BSM. Ausente justificadamente: Maria Cecilia Rossi, 

José David Martins Junior e Sérgio Odilon dos Anjos. 

111 - MESA DOS TRABALHOS: Presidente: Wladimir Castelo Branco Castro; 

Secretária: Taisa Sani. 

(o o o) 

Item 4 - Apresentação da proposta de celebração de Termo de 

Compromisso do PAD n° 19/2018 (Renan Henrique Vasconcelos de Souza) 

A advogada Nathália Regina Pinto apresentou aos Conselheiros proposta de 

Termo de Compromisso de Renan Henrique Vasconcelos de Souza 

("Proponente" ou "Renan") para encerramento do Processo Administrativo 

n° 19/2018 ("PAD 19/2018"). O Proponente se compromete a pagar 

R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais) à BSM, considerando a cessação e 

correção da prática irregular e a indenização complementar do investidor do 

prejuízo apurado no MRP n° 111/2017, no qual foi identificada a irregularidade 

objeto do PAD. 
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Preliminarmente, a advogada Nathália Regina Pinto mencionou a existência de 

deliberação anterior do Conselho de Supervisão sobre proposta de Termo de 

Compromisso apresentada no âmbito do PAD , instaurado para 

apuração da responsabilidade do intermediário em relação à irregularidade 

imputada ao Proponente, objeto deste processo administrativo, dentre outras 

irregularidades. A advogada ressaltou que, na referida deliberação, o Conselho 

de Supervisão condicionou a celebração de Termo de Compromisso pelo 

intermediário com a BSM: (i) ao ressarcimento do investidor pelo prejuízo 

decorrente de recomendação considerada irregular, apurado no âmbito do MRP, 

atualizado pelo IPCA e juros de 6% ao ano, desde a data da ocorrência do 

prejuízo até a data do efetivo pagamento, considerando o valor já ressarcido no 

âmbito do MRP; e (ii) ao pagamento à BSM de 20% do valor total do prejuízo 

decorrente de recomendação considerada irregular, atualizado pelo IPCA desde 

a data da ocorrência do prejuízo até a data do efetivo pagamento. 

Considerando o prazo em curso para manifestação do intermediário sobre o 

condicionamento deliberado pelo Conselho de Supervisão no âmbito do PAD 

, a área técnica da BSM sugeriu a suspensão da análise da proposta de 

Termo de Compromisso apresentada por Renan até o transcurso do referido 

prazo. 

Os Conselheiros, por unanimidade, rejeitaram a proposta da área técnica de 

suspensão do processo, por considerar que a indenização do investidor pelos 

prejuízos decorrentes da recomendação irregular caberia ao agente, e 

deliberaram aceitar a proposta de Termo de Compromisso apresentada por 

Renan, determinando que parte da quantia de R$ 100.500,00 (cem mil e 

quinhentos reais) ofertada fosse revertida para complementação do 

ressarcimento do prejuízo incorrido pelo investidor, conforme apurado no âmbito 

do MRP 111/2017, atualizado pelo IPCA e acrescido de juros simples de 6% ao 

ano desde a data da ocorrência do prejuízo até a data do efetivo ressarcimento, 
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e o remanescente utilizado pela BSM segundo seu exclusivo critério de 

conveniência, nos termos do artigo 49, §2°, da Instrução CVM n° 461/2007. 

VIII- ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais 

havendo a tratar, lavrou-se esta ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada 

pelos Conselheiros presentes. 

Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis à original da ata arquivada 

na sede da BSM Supervisão de Mercado. 

São Paulo, 17 de janeiro de 2019 




