
BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 34/2016 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DA BSM - SUPERVISÃO DE 

MERCADOS 

REALIZADA EM 26.10.2017 

I - DATA, HORA e LOCAL: Reunião realizada no dia 26 de outubro de 2017, com 

início às 11 h, na sede da BSM - Supervisão de Mercados, na Rua XV de Novembro, 

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

11 - ORDEM DO DIA: Sessão de Julgamento do Processo Administrativo n° 34/2016, 

distribuído à Turma do Conselho de Supervisão, composta pelos Conselheiros Aline 

de Menezes Santos, Carlos Cezar Menezes e Claudio Ness Mauch. 

111 - PRESENÇAS: Conselheiros Aline de Menezes Santos, Carlos Cezar Menezes e 

Claudio Ness Mauch. Diretor de Autorregulação Marcos José Rodrigues Torres, 

Superintendente Jurídico da BSM, Luiz Felipe Amaral Calabró, Superintendente de 

Acompanhamento de Mercado, Julio Cesar Cuter. Advogadas da BSM, Juliana 

Mendes Marques e Melina Marques Mendes Santana. Secretário do Conselho de 

Supervisão, Dani lo Miranda. Compareceu o Defendente, Stefan Maluf Darakdjan . 

IV - RELATORA: Aline de Menezes Santos, designada por sorteio em 8 de setembro 

de 2017. 

V - SESSÃO DE JULGAMENTO: Aberta a sessão de julgamento, a qual havia sido 

prévia e regularmente comunicada ao Defendente, a Relatora designada, Aline de 

Menezes Santos, informou os procedimentos a serem adotados na presente sessão 

de julgamento. O Defendente dispensou a leitura do relatório oportunamente enviado 

aos demais Conselheiros e ao Defendente, nos termos do artigo 11 do Regulamento 

Processual da BSM. Em seguida, foi dada a palavra ao Defendente gue reiterou os 
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fundamentos apresentados na defesa, ressaltando que o cliente  

é seu  e que o atendia há anos, tendo o cliente um perfil de investimentos 

agressivo. Informou que não havia ordem do investidor para as operações tratadas no 

Termo de Acusação, pois havia uma relação de confiança com o cliente. Informou que 

utilizou-se do leilão de fechamento para inserir as ordens das operações desejadas, 

mas em razão do preço dos ativos durante o leilão, decidiu fechar a posição com a 

operação inversa do investidor antes do fechamento do leilão. Afirmou que as 5 (cinco) 

operações objeto do Termo de Acusação tiveram a mesma sistemática. Informou que 

pediu para a Corretora estornar o valor da corretagem ao investidor, mas a Corretora 

. cobrou de . Em seguida, foi conced ida a palavra ao Diretor de Autorregu lação, 

que reiterou os fundamentos da acusação, ressaltando o ardil da conduta do 

Defendente, que realizou operações em nome do cliente  sem ordem e sem 

fundamento econômico, pois o agente autônomo sabia que as operações de compra 

e venda seriam executadas no mesmo preço sem gerar resu ltado financeiro ao 

investidor. O único objetivo das operações era ger~r corretagem e, por consequência , 

remuneração ao agente autônomo. Além disso, as operações realizadas pelo 

Defendente tiveram volume compatível com o padrão operacional do investidor, o que 

impediria ao investidor de identificar as operações indevidas, ressaltando que 

referidas operações causaram um prejuízo ao investidor no valor de R$ 70.912,76 

(setenta mil, novecentos e doze reais e setenta e seis centavos). A palavra foi 

repassada ao Defendente que ressaltou que o valor total da corretagem que seria 

recebida era R$ 48.917,00 (quarenta e oito mil novecentos e dezessete reais), sendo 

que o percentual de sua remuneração seria 50% desse valor, (R$ 24.458,50), no 

entanto, teve o desconto pela Corretora de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e, 

ainda assim, o cliente não teria sido ressarcido. Em continuidade, os Conselheiros, na 

ausência do Defendente, do Diretor de Autorregulação, do Superintendente Jurídico 

da BSM e do Superintendente de Acompanhamento de Mercado, consideraram e 

discutiram os fatos. Encerrados os debates, na presença do Defendente, do Diretor 

de Autorregulação, do Superintendente Jurídico e do Superintendente de 

Acompanhamento de Mercado, a Relatora decidiu, de acordo co sto no artigo 
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13 do Regulamento Processual da BSM, dar aos fatos apresentados no Processo 

Administrativo definição jurídica diversa da que consta no Termo de Acusação, para 

que Stefan passe a ser acusado por infração aos artigos 15, incisos I e 11 e 17 da 

Instrução CVM 434/2006, vigente à época dos fatos. Os demais membros da Turma 

se manifestaram, na forma do artigo 12 do Regulamento Processual da BSM, e 

acompanharam o voto da Relatora. Por fim, foi decid ido que o voto da Relatora seja 

anexado à presente ata, para os devidos efeitos regulamentares e legais. 

VI - 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 membros da Turma. 
/~' 

/ 
I São Paulo, 26 de utubro de 2017. 

Conselheiro 




