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I. VOTO 

1. Stefan Maluf Darakdjan ("Stefan" ou "Acusado") é acusado pela prática 

de operações fraudulentas, nos termos do inciso I da Instrução CVM n° 8/79, 

considerando o conceito do inciso 11 , alínea "c"1 da mesma instrução. Os fatos que 

ensejaram a apresentação da acusação, bem como os respectivos argumentos 

de defesa, foram expostos com detalhe no relatório, razão pela qual abstenho-me 

de repeti-los. 

2. À ocasião do julgamento, Stefan esteve presente e fez pessoa lmente 

sua sustentação oral. Além de reiterar os pontos de sua defesa escrita, Stefan 

informou que: 

1 "I - 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 eqüitativas. 
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; 
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a) o cliente  (" ") é seu , que o 

atendia há anos, e possuía um perfil de investimentos agressivo; 

b) não havia ordem de  para as operações questionadas 

nos autos, pois haveria uma relação de confiança entre ambos; 

c) as 5 (cinco) operações objeto do Termo de Acusação tiveram a 

mesma sistemática. O Defendente utilizava-se do leilão de fechamento 

para inserir as ordens das operações desejadas, mas, ao observar o 

comportamento dos preços durante o lei lão, decidiu cancelar as 

posições com operações inversas as comandadas, antes do 

encerramento dos referidos leilões; 

d) logo após o cancelamento, espontaneamente, teria pedido à 

Corretora que estornasse para  o valor da corretagem 

respectiva às operações, o que, entretanto, não teria sido feito; 

e) o valor da corretagem cobrada pelas operações não seria aquele 

apontado no Termo de Acusação, mas sim R$ 48.917,00 (quarenta e 

oito mil novecentos e dezessete reais), e sua remuneração consistiria 

em rebate de 50% desse valor; e 

f) a Corretora teria descontado R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) 

das verbas rescisórias incidentes à ocasião de seu desligamento, a 

pretexto de deduzi-las do que corresponderia aos 50% que lhe seriam 

pagos em razão das operações questionadas. Segundo Stefan, esse 

desconto foi superior ao que seria correto. 

3. Com devida vênia do entendimento diverso da acusação, não 

vislumbro os requisitos do injusto necessários para enquadrar a conduta do 
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Acusado do tipo de operações fraudulentas de que trata a Instrução CVM n° 

8/1979, alínea "c" . 

4. Para ficar no requisito mais importante, esse tipo de operação 

fraudulenta tem como circunstância elementar do tipo o dolo específico e ardi l, e, 

a meu ver, não há nos autos elementos suficientes para sua caracterização, em 

que pese a narração contida no Termo de Acusação que propositalmente deixo 

de analisar. 

5. Sendo assim, com base no artigo 132 do Regulamento Processual da 

BSM3 , proponho que seja dada nova classificação jurídica aos fatos, para que a 

imputação carreada a Stefan passe a ser de possível violação aos artigos 15, 

incisos I e 114 e 175 da Instrução CVM n° 434/2006, vigente à época dos fatos, ao 

executar operações sem ordem do cliente, sem resultado financeiro e que 

somente geraram corretagem a ser paga por . 

6. Consequentemente, determino a intimação de Stefan da presente 

emendatio, nos termos do artigo 13 do Regulamento Processual, para que, em 

nome de contraditório, conheça e se manifeste sobre a nova classificação jurídica 

dada ao fato, no prazo de 30 dias a contar do recebimento da intimação, e, se 

entender pertinente, produza novas provas face a sua nova capitulação jurídica. 

2 "Artigo 13. A Turma poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça 
acusatória, ainda que em decorrência de prova nela não mencionada, mas existente nos autos, 
devendo indicar os acusados afetados pela nova definição jurídica e determinar a intimação de 
tais acusados para aditamento de suas defesas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 
recebimento da intimação, facultada a produção de novas provas." 
3 Artigos vigentes à época do julgamento do Processo Administrativo, em 26.10.2017. 
4 "Artigo 15. O agente autônomo de investimento deve observar as seguintes regras de conduta: 
I - empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e 
probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios; 
11 - abster-se da prática de atos que possam ferir a relação fiduciária entre investidores e a 
instituição intermediária à qual estiver vinculado; " 
5 "Artigo 17. O agente autônomo de investimento é responsável, civil e administrativamente, no 
exercício de suas atividades, pelos prejuízos resultantes de seus atos dolosos ou culposos e pelos 
atos que infringirem normas legais ou regulamentares, sem prejuízo de sua eventual 
responsabilidade penal." 
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7. É como voto. 

São Paulo, 11 de abril de 2018. 

Alin e Menezes Santos 
Conselheira-Relatora 
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