BM&F BOVESPA
SUPERVISAo DE MERCADOS

MECANISMO DE RESSARCIMENTO DE PREJuízos
PROCESSO N° 14/09

RECLAMANTE: MARCELO CARVALHINHO VIEIRA
RECLAMADA: SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO L TOA.

VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR DA TURMA 15

,-

LUIz DE FIGUEIREDO FORBES

I.

1.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação apresentada em 22/1/2009 pelo investidor Marcelo

Carvalhinho Vieira ("Reclamante") ao Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos
("MRP"), administrado pela BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados ("BSM"), contra a
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. ("Reclamada", "SLW"); e outros dois
"promovidos", a Time Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. - ME ("Time") e o
agente autônomo de investimento responsável por tal microempresa, o Sr. Diego
Vallory Peres ("Diego").
2.

A base do pedido de ressarcimento é um suposto prejuízo financeiro sofrido pelo

Reclamante, alegadamente por culpa concorrente dos três "promovidos", a Reclamada,
a Time e Diego, em operações não autorizadas nos mercados de ações especialmente na modalidade a termo -

realizadas em

alguns pregões da

BM&FBOVESPA Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros ("Bolsa").

3.

Na verdade, conforme curiosa e incrivelmente afirma o

Recl~mante,

"nun

ordem alguma para realização de qualquer operação a termo ou\ualqUer ti
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investimento" (fI. 2 , grifo omitido). Contradizendo-se logo a seguir: "Até porque não
entendo nada sobre ações e visava tranquilidade quando fiz o investimento" (id.).
4.

Diz mais o Reclamante, sem qualquer comprovação nos autos, que a "proposta"

a ele apresentada por Diego, "seu único contato na condução dos negócios com SLW e
Time" segundo declara, "era de que o dinheiro investido seria gerido de forma
conservadora, sem exposição a riscos" (transcritos da f1.2, grifos omitidos).
~-

5.

Quer o Reclamante, portanto, desde o princípio de seu petitório inicial, consignar

ser um investidor absolutamente neófito nos mercados de ações e totalmente avesso a
operações de risco.
6.

Entretanto, pelo menos o linguajar que o Reclamante utiliza em sua reclamação,

é de alguém familiarizado com os nomes corretos e as gírias usuais que designam
certos procedimentos operacionais nos mercados e suas possíveis consequências; e,
por conseguinte, com os riscos embutidos em determinados tipos de investimentos em
ações.
7.

Assim é que o Reclamante assegura que a Time, por meio de Diego e em

conjunto com a SLW, "atuou como gestor sem possuir autorização para tanto";
'''praticou gestão fraudulenta, utilizando-se de operações de caráter extremamente
agressivo, expondo a risco de forma irresponsável e desnecessária o capital investido".
E que "foram feitos investimentos com altas alavancagens intraday, dentre outras
atitudes ... " (sic, fls. 2 e 3).
8.

E completa o Reclamante, como só um investidor já bem iniciado nas "coisas"

dos mercados argumentaria: "Todas as atitudes dos promovidos foram feitas sem
autorização por parte do promovente, que teve o patrimônio investido (edUZir a
(sic, f1.3, grifas omitidos).

\
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9.

Seja como for, o Reclamante termina por pedir ao MRP um ressarcimento, em

dinheiro, "com a devida correção e juros", no valor de seu prejuízo total, que estima em
R$72.279,87.
10.

Esse montante solicitado ao MRP, segundo o Reclamante, representa a

diferença aritmética entre o valor total "investido/depositado" de R$74.381 ,00 e o "valor
final sacado" (retirado por ele próprio de sua conta na Reclamada) de R$2.1 01,13.
11.

Interessante notar neste ponto que, segundo o relatório produzido pela Gerência

de Auditoria de Participantes da BSM ("GAPA"), embora o Reclamante realmente só
tenha sacado de sua conta com a Reclamada os R$2.1 01,13 que menciona, o valor de
seus depósitos foi razoavelmente superior ao informado, chegando ao total de
R$91.241,00 (fls. 194 e 195).
12.

A análise de tal discrepância, encontra-se na fI. 223, nota de rOdapé nO 8. Grosso

modo, o Reclamante diz que o valor excedente ao seu cálculo de depósitos proviria de
"estornos realizados pela SLW ou por seus prepostos, que serviriam para mascarar as
operações a descoberto ... ". Já a Reclamada declara que "as transferências em questão
[os depósitos adicionais] foram feitas pelo próprio Reclamante".
13.

Porém, para os efeitos de minha decisão e voto, qualquer que seja o motivo, tal

diferença para mais na estimativa dos depósitos pouco importa. Porque o valor do
pedido do Reclamante foi por ele mesmo estipulado em R$74.361 ,00, conforme acima
mencionado - sem levar em consideração, portanto, aquele patamar superior de
lançamentos de depósitos na sua conta.
14.

Também pouco importa, no exclusivo âmbito deste processo de MRP, embora

certamente muito releve para o interesse público, em geral; e as partes eventual e
especificamente lesadas, em particular, que esteja correndo perante a 1a Vara Federal
Criminal, da Seção Judiciária do Espírito Santo, o processo nO

~008.50\01.q1

uma evolução da "reclamatória de consumo" nO 30.293/2008

BSM - BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados
Rua XV de Novembro, 275 - 01013-001 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2565-4000 Fax: (11) 2565-7074
www.bsm-autorregulacao.com.br

~r~s:\a

a ' 19;

BSM~
BM&F BOVESPA
SUPERVISÃO DE MERCADOS

Promotoria de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo. Tanto esta ação, quanto
aquele processo, movidos pelos mesmos motivos deste processo de MRP, e de vários
outros que lhe são conexos, contra a Reclamada, Diego, Time e outros.
15.

Nem vale referir tudo o que o douto Curador de Defesa do Consumidor na

Comarca de Vitória, ES, possa já ter opinado sobre as específicas alegações do
Reclamante, as possíveis irregularidades nas condutas de Diego e seus parceiros, ou
as eventuais responsabilidades da Reclamada quanto aos prejuízos do Reclamante.
16.

Porque - repetindo aqui e nos próximos itens, ipsis litferis, parte de minha

manifestação no processo de MRP nO 60/08, atinente à mesma Reclamada e também
envolvendo Diego e Time - não compete nem ao Conselho de Supervisão da BSM,
quanto mais a este Conselheiro-Relator de Turma de Julgamento de MRP, opinar sobre
ilícitos civis lato sensu. Menos ainda sobre eventuais contravenções penais ou crimes
tipificados na Lei.
17.

É preciso, portanto, restringir-me ao que estou autorizado a apreciar em

processos de MRPs. A saber, basicamente, se houve alguma infração ao art. 77 da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nO 461, de 23/10/2007 ("ICVM 461/07"),
que justifique o acionamento e a utilização daquele mecanismo de ressarcimento de
prejuízos.
18.

É como disse o pintor Apeles: "ne sutor ultra crepidam", não vá o sapateiro além

da sandália.
19.

Destarte, quaisquer alegações ou insinuações de fraudes (e há várias destas nos

autos) perpetradas contra o Reclamante; de crimes de falso ou assemelhados (e há 22
delitos dessa espécie no Código Penal do Brasil) praticados pela Reclamada, Diego,
Time ou quem mais seja; tudo deve ser convenientemente inve,tigado, como j
sendo, e punido, se for o caso. Não pela BSM, mas sim ~ela
competentes juízes togados.

sti
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20.

Certamente é bom que a BSM instaure contra a Reclamada, de pronto, um

rigoroso processo administrativo. Para apurar vários indícios de infringências, que
parecem despontar destes autos, e de muitos outros, que lhes são correlatos, a normas
de mercado e da CVM. Sempre envolvendo Time, Diego e demais prepostos da
Reclamada, "especializados" em clientes do Estado do Espírito Santo. E que a Agência
Reguladora oficie ao Ministério Público, caso se convença da ocorrência de qualquer
ilícito maior, dentre os fatos devidamente constatados, para que tal órgão possa tomar
as devidas providências.
21.

Mas que me atenha eu, aqui, à apreciação da validade e justeza deste processo

de MRP per se, à análise das execuções de ordens operacionais em nome do
Reclamante, pela Reclamada, e nada mais.
22.

Assim, desconsidero as dezenas de folhas nos autos que estampam ou

reproduzem cópias de documentos e declarações, em vários procedimentos ordenados
ou coordenados pelo Ministério Público capixaba; ou constantes do processo criminal
federal referido. Embora as tenha compulsado e estudado, todas.
23.

Importante é referir que, na ocasião dos fatos, Diego, agente autônomo de

investimentos, era sócio e representante da Time, então contratada pela Reclamada.
24.

E a Time fora contratada pela Reclamada, conforme esta diz em sua defesa,

especificamente,
"[P]ara prestar[-Ihe] ... serviços de mediação e distribuição de valores mobiliários
primordialmente no Espírito Santo, tudo conforme o então vigente 'Contrato de
Prestação de Serviços de Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários' c~ebrado
entre a SLW e a Time em 4 de outubro de 2007 ... " (fi. 64).

~

. \

~.

5

BSM - BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados
Rua XV de Novembro, 275 - 01 013-001 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2565-4000 Fax: (11) 2565-7074
www.bsm-autorregulacao.com.br

BM&F BOVESPA
SUPERVISÃO DE MERCADOS

25.

Já que, continua a Reclamada, "uma das finalidades da contratação de agentes

autônomos de investimentos pelas sociedades corretoras de valores mobiliários
consiste em expandir a base de clientes da corretora e, assim, suas atividades" (id.).
26.

E que, "nesse contexto, é especialmente relevante e a rede de contatos do

agente autônomo de investimentos,uma vez que é a partir de tal rede que o agente
logrará expandir sua clientela ... " (id.).
27.

E que, "dessa forma, a Time, por intermédio de Diego, seu representante e sócio,

logrou conquistar vários clientes, mais precisamente 108 deles, um dos quais é o
Promovente [o Reclamante]" (id.).
28.

Ora, quanto à Reclamada, até aí e aparentemente, nada fora dos padrões de

mercado e do relacionamento usual entre corretora de valores e agentes autônomos de
investimentos.
29.

A estranheza começa, entretanto, com a informação, segundo a Reclamada, de

que "o encerramento das relações entre a SLW e a Time se deu pela quebra de
confiança". E o "rompimento desse vínculo teve origem em ações suspeitas realizadas
por parte de Diego, que culminaram com a rescisão do Contrato ... " (fI. 66).
30.

E a estranheza aumenta quando se observa que tal rompimento ou rescisão foi

apenas em 17/8/2008, conforme constatado pelo Relatório da GAPA (fI. 197). Bem
após a ocorrência de diversos fatos, relatados neste e em vários processos de MRP
conexos, que já mais do que deveriam ter "levantado a lebre", várias lebres, aliás, sobre
comportamentos razoavelmente suspeitos, para dizer o menos, de Time e Diego.
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32.

Ou seja, a Reclamada parece que demorou um bom tempo para rescindir o

contrato com Diego e com Time ... E os outros 107 clientes da Reclamada, que lhe
foram "levados" por Time e Diego, será que foram convenientemente informados do
"fechamento" da sociedade de agentes autônomos, ou da rescisão do contrato da SLW
com tal empresa?
33.

Contudo, de um lado, a mim também não compete apurar isso; e, de outro, este

MRP não é o foro adequado para tal discussão. Pena.
34.

De toda forma, antes de concluir este relatório, precedente a minha opinião e

voto, é importante referir, ou repisar, que esta reclamação é realmente muito similar mesma Reclamada, mesmos agentes autônomos de investimentos envolvidos, mesma
causa de pedir - àquela do processo de MRP nO 60/08. Conforme já foi dito. Mas
também à outra, bem recente e que igualmente relatei, a do MPR nO 48/09. E ainda à
reclamação em que atuei como membro da turma julgadora, a do processo de MRP nO
63/08.
35.

E, sem qualquer dúvida, esta específica reclamação guarda também forte

conexão com algumas outras reclamações ao MRP, ou já inteiramente concluídas, ou
atualmente em fase de instrução e julgamento pela BSM.
36.

Ora, isto é de chamar vivamente à atenção e aos cuidados da BSM, da CVM e

de quem mais de direito, as condutas gerais e específicas de Time, Diego e um par de
outros agentes autônomos de investimentos, e da própria Reclamada, com relação a
vários clientes-reclamantes.
37.

Por isso é que incorporo a esta decisão tudo aquilo que lhe for pertinente, e que

já tenha dito antes, em minhas relatorias ou participações nos referidos MRPs conexos
Permitindo-me até repetir, no que aproveitar aqui, certos trechos das t·niões
processos.

'~m ' ai
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38.

No mais, os autos foram devidamente instruídos, inclusive com algumas falhas

na formulação do pedido suficientemente sanadas, a Reclamada apresentou livre e
tempestiva defesa (fls. 62 a 71), a GAPA incluiu um minudente relatório de auditagem
(fls. 184 a 201 e anexos) e as partes tiveram amplas oportunidades para novas
manifestações. Por fim, a GJUR juntou um parecer jurídico bem ponderado e articulado
(fls. 221 a 230), como de hábito, opinando pela improcedência da reclamação. Parecer
que desde logo acompanho por aceitar-lhe o desenvolvimento e as conclusões.
39.

É o Relatório.

11.
40.

OPINIÃO

Preliminarmente, quanto à legitimidade das partes, nem Time nem Diego,

embora tenham sido também indicados pelo Reclamante como promovidos, ou seja,
como integrantes do polo passivo da reclamação, têm legitimidade para tal. Não podem
ser reclamados no processo, já que não atendem aos requisitos do art. 77, capuf, da
referida ICVM 461/07.
41.

Já a SLW é uma reclamada "típica", posto que corretora de valores e câmbio

devidamente autorizada a atuar na Bolsa; e o Reclamante pode perfeitamente atuar no
polo ativo da reclamação, vez que cliente operacional habitual da Reclamada. Ambos,
portanto, são partes legítimas.
42.

Quanto à tempestividade da reclamação, conforme assegura o relatório da

GAPA, as operações reclamadas, day frades e termos, ocorreram, respectivamente a
partir de 12/12/2007 e 13/12/2007; enquanto a reclamação foi apresentada em
22/1/2009. Por conseguinte, entre os eventos contestados e o registro da reclamação,
decorreram menos do que os 18 meses estipulados pelo art. 80 da,~:M 461/0~,

IT

mo

prazo decadencial das reclamações ao MRP. Logo, a reclamação é ~mpes\a"iA
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43.

Porém, quanto ao mérito da solicitação ao MRP, a reclamação seria procedente

se o Reclamante tivesse conseguido provar em sua confusa argumentação, ou
decorresse com clareza da farta e desnecessária documentação juntada aos autos do
processo, que a Reclamada houvesse dado azo à verificação de uma das hipóteses do
art. 77 da ICVM 461/07 - especialmente àquela prevista no inciso I de tal artigo, a
"inexecução ou infiel execução de ordens". Não, isso não ocorreu.
44.

Como demonstra de maneira cabal a GJUR em seu belo parecer jurídico,

especialmente na seção "11.3.2", "Do ponto controvertido" (fls. 224 a 226); na seção
"11.3.3.1", " Da relação de confiança, mandato verbal e administração da carteira do
Reclamante" (fls. 226 a 228); e, também, na seção "11.3.3.2", "Da eventual atuação com
excesso por parte da Time X ratificação das operações pelo Reclamante" (fls. 228 a
230).
45.

De fato, desses importantes trechos/digressões do parecer da GJUR resultam

claras, a meu ver, entre várias outras apropriadas conclusões,
a)

Que, ao assinar com a Reclamada o "Contrato para a Realização de

Operações nos Mercados de Bolsa e Balcão Organizado", anexado aos autos (fls. 164
a 170), o "Reclamante exteriorizou sua intenção de operar nos mercados a vista, de
opções e a termo, bem como declarou conhecer os riscos inerentes a tais operações ... "
(fI. 225);
b)

Que, "no que se refere à transmissão das ordens para a realização de

operações em tais mercados, o Reclamante, em seu cadastro perante a SLW, optou
pela transmissão de ordens verbais (fI. 155)" (id.);
c)

Que, aliás, "a transmissão de ordens verbais, que é praxe no mercado de

valores mobiliários, realça o valor de confiança no relacionamento entrt a

correto~a

seu cliente, diante da maior dificuldade de comprovar documentalmente'\.emiS'ão
ordens" (fls. 225 e 226);
9
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d)

Que o Reclamante, ao afirmar que a "proposta" a ele apresentada por

Diego "era de que o dinheiro investido seria gerido de forma conservadora, sem
exposição a riscos" (fI. 2, transcrito já mencionado); e, ao mesmo tempo, assegurando
que "nunca" dera "ordem alguma para a realização de qualquer operação a termo ou
qualquer tipo de investimento" (id., também já citado); atesta que Diego era quem
decidia sobre as suas operações (do Reclamante);
e)

Que "essa dinâmica de realização das operações indica que o

Reclamante outorgou mandato verbal a Diego, de acordo com o que dispõe o art. 653
do Código Civil" (fI. 227);
f)

Que o Reclamante, porque" não estabeleceu os parâmetros dos negócios

a serem realizados em seu nome ... além de demonstrar que havia relação de
confiança ... conferiu à Time, na pessoa de Diego, poder geral para administração de
sua carteira, nos termos do previsto no art. 660 do Código Civil" (id.);
g)

Que, "no regime jurídico específico do mercado de valores mobiliários a

consequência dessa infração [a administração da carteira de investimentos do
Reclamante por Diego] não é a invalidade do mandato outorgado e das operações
realizadas pelo mandatário mas, sim, a eventual punição do agente autônomo e da
corretora, na esfera administrativa ... " (id.);
h)

Que, de novo, como o Reclamante não estabeleceu os parâmetros das

operações, não há que se falar em excesso do mandato verbal que conferiu a Diego e à
Time (id., passim);
i)

Que, por tudo isso, "as provas e indícios constantes dos autos, sopesados

conjuntamente no decorrer deste parecer, demonstram que o padrão de conduta do
Reclamante era pautado pela aceitação tácita e ratificação das

y

oper~õ, es \ ,ealifa

em seu nome por Diego" (fi. 230);

I
I

f
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j)

Que, finalmente, "não procede, por todo o exposto, a alegação do

Reclamante de que não autorizou a realização das operações aqui reclamadas" (id.).

46.

De tão percucientes essas ponderações da GJUR, talvez nem fosse preciso que

eu mais me alongasse quanto ao mérito do pedido - que é nenhum.

47.

De toda forma, apenas para reforçar alguns outros aspectos que também me

parecem importantes para o pleno entendimento dos fatos, e para a conclusão desta
opinião, vale ressaltar:

a)

Que o Reclamante não comprovou, em local algum dos autos, quando e

como haveria expresso proibições peremptórias de operações em mercados de risco
ou, até mesmo, deixado transparecer supostas recomendações, para que se evitassem
tais práticas;

b)

Que o Reclamante recebeu em seu endereço - conforme sobejamente

demonstrado nos autos, passim - todos os avisos, extratos, notas de corretagens e
assemelhados, de responsabilidade da Bolsa ou da Reclamada, referentes as suas
operações;
c)

Que,

ademais,

o

próprio

Reclamante

informou

que

consultava

habitualmente o seu extrato na Internet (fI. 31);

d)

Que,

sem

qualquer margem

à discussão -

posto que pacífico

entendimento, da própria CVM - tais documentos constituem-se em inegável forma de
informação correta e completa, para qualquer investidor cuidadoso e (ento, quan., to a
todas as operações realizadas na Bolsa; e às posições de sua
determinados e pontuais momentos;

cart iras, e
i

11

BSM - BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados
Rua XV de Novembro, 275 - 01013-001 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2565-4000 Fax: (11) 2565-7074
www.bsm-autorregulacao.com.br

BM&F BOVESPA
SUPERVISÃO DE MERCADOS

e)

Que, entretanto, o Reclamante foi totalmente negligente quanto à correta

"checagem" de suas posições de investimentos; tanto que, conforme disse, só ficou
sabendo de suas perdas em 7/8/2008 (fI.2), meses e meses depois de seu investimento
inicial;

f)

Que, como tenho repetido e repetido em vários outros votos em processos

de MRP onde também atuei na relataria, a meu ver o Direito não socorre, nem deve
socorrer nunca, aos que sobre seus direitos dormem ("Dormientibus non sucurritjus").

g)

Que, então, além de tudo o mais, não vejo por que socorrer um

Reclamante seguramente relapso.

48.

Finalmente, quanto aos sérios indícios de que Time, Diego e outros, atuaram

indevidamente como administradores de carteiras de investimentos para o Reclamante;
de que tais agentes autônomos de investimentos utilizaram-se de portas eletrônicas de
negociação que não lhes eram autorizadas; e de que a Reclamada descuidou-se, e
muito, no controle de seus prepostos; penso que deva ser instaurado pela BSM, o mais
rapidamente possível, um amplo inquérito administrativo.

49.

E quanto às alegações ou suposições de que ilícitos civis de certa gravidade, e

até crimes de falso tenham sido cometidos por partes envolvidas nos fatos desta
reclamação, como já disse, a rigorosa verificação da ocorrência de tais hipóteses deve
ser realizada através do instrumental investigativo e processual adequado, e por quem
de direito.

50.

Aqui, repetindo, julgo apenas a procedência ou não desta reClajçãO ' \ M

administrado pela BSM. Que é só o que me compete.

\
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51.

CONCLUSÃO

Destarte, por todo o exposto, penso que não se aplicam ao caso em espécie os

requisitos do art. 77 da ICVM 461/07, especialmente os do inciso I de tal dispositivo.

52.

Porque entendo não ter havido, por parte da Reclamada, nem inexecução, nem

execução infiel de ordens do Reclamante.

53.

Assim, acompanho a opinião da GJUR, uma vez que não cabe e não se justifica

o pedido de ressarcimento do alegado prejuízo do Reclamante, com recursos do MRP
administrado pela BSM.

54.

Logo, dou pela total improcedência da reclamação.

55.

É como julgo.

SMJ

SãopaUI~7d
,

2010.
I

LUIZ DE FIGUEIRE
Conselheiro-Relator
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MECANISMO DE RESSARCIMENTO DE PREJuízos
PROCESSO N° 14/09

RECLAMANTE: MARCELO CARVALHINHO VIEIRA
RECLAMADA: SlW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO lTDA.

VOTO DA CONSELHEIRA DA 15a TURMA
MARIA CEcíLIA ROSSI

VOTO

Por considerar totalmente improcedente o processo do Mecanismo de
Ressarcimento de Prejuízos nO 14/09, acompanho, integralmente, o voto do relator,
em seus termos.

São Paulo, 18 de maio de 2010

MARIA CEcíliA ROSSI

Conselheira
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MECANISMO DE RESSARCIMENTO DE PREJuízos
PROCESSO N° 14/09

RECLAMANTE: MARCELO CARVALHINHO VIEIRA
RECLAMADA: SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO L TOA.

VOTO DO CONSELHEIRO DA 15a TURMA
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

VOTO

Por considerar totalmente improcedente o processo do Mecanismo de
Ressarcimento de Prejuízos nO 14/09, acompanho, integralmente, o voto do relator,
em seus termos.

São Paulo, 17 de maio de 2010

CASTELO BRANCO CASTRO

Conselheiro

BSM - BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados
Rua XV de Novembro, 275 - 01013-001 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 2565-4000 Fax: (11) 2565-7074
www.bsm-autorregulacao.com.br

,

,--"'~'~ ... '

r

; )

~:::!9'!IIP!JlIIWIflftlf<-,""m;.:;,,-,

1

ÇVM..

•
FL._j_ª~ ..__ ;
...........

• ...,_.

fi'-

CVM Comissão de Valores Mobiliários
Protegendo quem investe no futuro do Brasil
Processo Administrativo n. o RJ20 10-13179
Reg. Col. n.o 8129/2012

Interessados:

Marcelo Carvalhinho Vieira
SLW CVC Ltda.

Assunto:

Recurso contra decisão da BSM em procedimento de MRP

Diretora Relatora:

Luciana Dias

Relatório
I.

Objeto.

1.

Trata-se de recurso interposto por Marcelo Carvalhinho Vieira ("Reclamante") contra

decisão do Conselho de Supervisão da BM&FBovespa Supervisão de Mercados - BSM
e'BSM"), no âlnbito da ReclaInação apresentada ao MecanislTIO de Ressarcimento de
Prejuízos contra a SLW CVC Ltda. ("SLW" ou "Corretora").

11.

Reclamação e Defesa.

2.

EIn 10.01.2009, o Reclamante encmninhou à BSM reclmnação relativa à atuação da

Corretora, da TiIne InvestiInentos Agentes Autônomos Ltda. ("Time"), e de seu sócio Diego
Vallory Perez (HSr. Diego"). O Reclmnante requer ressarcÍlnento de prejuízos no valor de
R$72.279,87, cOITespondente ao total investido (R$74.381,00) menos o total sacado
(R$2.1 01,13), COIn base no que segue:
i)

fez seu prüneiro investÍlnento eIn 4.12.2007 e nunca realizou saques até 7.08.2008,

após ter sido infonnado de que teria perdido todas as suas econoInias;
ii)

o Sr. Diego havia proposto que o investÍlnento fosse gerido de fonna conservadora;

iii)

o Sr. Diego era seu único contato na condução de negócios junto à Time e à SLW;
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iv)

eln 06.2008, teria questionado o Sr. Diego sobre o desempenho dos investimentos e

este simpleslnente o infonnara que estava tudo bem;
v)

o Rec1mnante não transmitiu qualquer ordeln neln autorizou qualquer operação; e

vi)

o Sr. Diego teria atuado COlno adlninistrador de carteira seln autorização para exercer

tal atividade e teria praticado gestão fraudulenta.
3.

A BM&FBovespa solicitou esclarecitnentos ao Reclamante que acrescentou as

seguintes infonnações:
i)

os depósitos na conta da Corretora foram feitos entre 4.12.2007 e 26.12.2007;

ii)

existiram 5 depósitos, no valor de R$16.860,00, na conta do Reclalnante que não

havimn sido realizados por ele - tais depósitos seriam estornos da Corretora feitos para
mascarar operações à descoberto ("Depósitos de Junho");
iii)

os cálculos apresentados pelo Reclalnante terialn sido homologados pela Procuradoria

de Justiça de Defesa do Consulnidor de Vitória;
iv)

o Sr. Diego teria feito as propostas de gestão dos investimentos verbalmente,

utilizando-se de gráfICOS que prOlnetimn lucros seln muito risco; e
v)

o Reclmnante recebia as correspondências enviadas pela SLW, lnas o Sr. Diego teria

dito que o extrato da internet era o que valia.
4.

A SLW requereu a improcedência da reclamação, com base nos seguintes argumentos:

i)

o Reclatnante teria concordado expressatnente com a translnissão de ordens verbais,

conforme consta eln sua ficha cadastral;

ii)

a SLW teria enviado ao Reclalnante regulannente os extratos das operações;

iii)

o Reclmnante teria sido negligente ao não realizar o devido controle de suas

aplicações; e
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iv)

a SLW sempre procurou atender e cumprir integralmente as obrigações que lhe são

ünpostas, diretamente ou por lneio de agentes autônomos, fornecendo informações
corroboradas e confinnadas por sistemas paralelos de fornecimento de informações, como os
extratos emitidos pela CBLC e os ANA enviados pela Bovespa.

lI!.

Relatório de Auditoria.

5.

O Relatório de Auditoria BSM (fls. 334/350) apurou o que segue:

i)

o Reclatnante foi cadastrado no SisteIna de CBLC em 30.11.07, exclusivaInente por

intennédio da SLW;

ii)
as operações eln nOlne do Reclamante foram realizadas no período de 12.12.07 a
18.07.08;
iii)

o Reclmnante operou nos lnercados à vista, à vista daytrade e a termo;

iv)

a ficha cadastral do Reclamante não nOIneava procurador ou representante, a Time e

seu sócio Matheus CalÍlnan ("Sr. Matheus") constavaIn do catnpo "assessor" na ficha
cadastral;
v)

em correspondência de 6.04.09, a SLW informou que o Sr. Diego agia meramente

COIno translnissor das ordens do Reclatnante, que as transmitia verbalmente aos prepostos da
SLW;
vi)

de acordo COIn a SLW, 55% dos negócios realizados em nome do Reclamante foratn

encalninhados ao Sistelna de Negociação Mega Bolsa pelo sistema de roteamento de ordens,
portas 310 e 314, por intennédio de conexões autorizadas, cujos responsáveis eram os Srs.
Matheus e Diego;
vii)

a SLW infonnou que não lnantinha nenhum sistelna de gravação de diálogos

realizados entre os agentes autônolnos e os clientes e não possui gravações telefônicas dos
diálogos lnantidos entre o Reclmnante e os operadores da SLW;
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viii)

os documentos apresentados indicam que todos os depósitos, inclusive os Depósitos de

Junho, terialn sido realizados pelo Reclamante;
ix)

os ANA e os Extratos de Custódia foram enviados ao endereço que constava da ficha

cadastral do Reclamante e não foraIn devolvidos;
x)

entre 03.04.2008 a 21.08.2009, o Reclamante teria acessado o sistema POSIC,

ferraInenta que possibilita o acesso de clientes aos dados de suas lnovimentações, 34 vezes; e
xi)

a Time e o Sr. Diego estaVaIn credenciados como agentes autônomos na CVM desde

05.09.07

e

12.07.07,

respectivaInente;

no

entanto,

não

foram

credenciados

pela

BM&FBovespa COlno repassadores de ordens autorizados a acessar o sistema de rotealnento
da SLW.
IV.

Manifestações sobre o Relatório de Auditoria.

6.

A SLW reiterou os argulnentos de defesa e alegou ainda que:

i)

o ReclaInante teria inequívoca ciência da natureza das operações realizadas e dos

saldos negativos e nunca teria procurado a SLW para apontar supostas irregularidades;

ii)

os Depósitos de Junho terialn sido feitos para cobrir saldos negativos e, por ISSO,

seriaIn evidências da ciência do Reclamante;
iii)

eln 17.12.08, a SLW rescindiu o Contrato de Prestação de Serviços de Distribuição e

Mediação de Títulos e Valores Mobiliários que tinha com a Time, devido ao desculnprimento
de suas obrigações contratuais.
7.

O ReclaInante reitera os argumentos da reclalnação, em especial, que não teria feito os

Depósitos de Junho.
V.

Parecer da Gerência Jurídica e Decisão da BSM.

8.

O parecer da Gerência Jurídica da BSM opinou pela ünprocedência do pedido do

ReclaInante, COln base nos seguintes argulnentos:

Proç~sso
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i)

as operações realizadas pela SLW eln nOlne do Reclrunante teriam sido executadas

segundo a vontade do Reclamante, que teria autorizado a Time e o Sr. Diego a realizar
operações em seu nome;
ii)

o Reclrunante teria conferido Inandato verbal, com poder geral para administração de

carteira para a TÍlne e o Sr. Diego;
iii)

o Reclamante teria recebido regulannente todas as infonnações provenientes da

BM&FBovespa e da SLW; e
iv)

o Reclamante não teria questionado a conduta da SLW no decorrer do relacionaInento

havido entre as partes.
9.

A BSM, acolnpanhando o parecer da gerência jurídica decidiu pela improcedência da

ReclaInação por não se encontrareITI os requisitos do art.77 da Instrução CVM nO 461, de
2007.
10.

Em 5.07.2010, o Reclmnante apresentou recurso, reiterando os argulnentos já trazidos

ao processo.
VI.

Opinião da SMI.

11.

A SMI opinou pelo não provünento do recurso interposto pelo Reclamante e pelo

consequente indeferilnento do pedido de ressarcimento com base no mandato verbal
outorgado pelo Reclamante a Tüne e no fato de o Reclamante ter recebido, por todo o período
do relacionamento COIn a SLW, infonnações sobre as operações realizadas provenientes tanto
da Reclamada quanto da BM&FBovespa.
12.

A SMI destaca que há processo aberto na BSM para apurar a conduta da Time e de seu

sócio, Sr. Diego, bem COlno que encaIninhou doculnentos para a Superintendência de
Relações COIn Investidores Institucionais ("SIN") para conhecimento de eventuais
irregularidades.
Voto
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I.

MRP: limites e finalidades.

1.

O MRP foi criado pela Instrução CVM nO 461, de 2007, em substituição ao antigo

fundo de garantia das bolsas, para assegurar aos investidores Ulna maneira rápida, efetiva e
menos

custosa

de

obterem

reelnbolso

de

seus

prejuízos

em

certas

hipóteses,

independentetnente da adoção das lnedidas judiciais eventualmente cabíveis.
2.

Mecanislnos de ressarcitnento COlno o MRP e o antigo fundo de garantia visam a

contribuir para a confiabilidade dos investidores e a integridade do sistelna de negociação de
valores lnobiliários. I Eles formn desenvolvidos à semelhança dos fundos ou seguros
garantidores de depósito e têln como objetivo resolver, de maneira célere, situações que
possmn gerar insegurança nos investidores, em especial nos pequenos, e, desta forma,
lninÍlnizar a possibilidade de crises de confiança no lnercado.
3.

Por esta razão, tais lnecanislnos têIn características muito específicas. Talvez a mais

peculiar delas seja o fato de ser desnecessária a cOlnprovação de autoria ou culpa. Havendo
Ulna das tàlhas protegidas pelo Inecanislno de ressarcimento, o fundo age independente do
autor da falha ou da culpa deste autor.
4.

AssÍln, por exeInplo, quando Uln investidor corretamente coloca uma ordem por meio

do homebroker e ela não é executada, o acesso ao mecanismo de ressarcimento acontece seIn
que seja necessário averiguar se a falha foi da bolsa, da corretora ou do sistema. A autoria
SOlnente é relevante nUIn segundo lnOlnento, quando se verifica como recompor os fundos do
lnecanismo de ressarcitnento, via regresso, no qual o investidor não está mais envolvido.
Mas, no prin1eiro InOInento e, por isso, eln relação ao investidor, a culpa e a autoria são
indiferentes.

Cf. o documento lOSCO Public Document No. 80, Cause, e.ffects and regu!atory implications offinancia! and
economic turbu!ence in emerging markets - lnterim Report: "[t]he provision of a "safety-net" such as insurance
schemes for sl11all investors is also believed to alleviate problel11s of asymmetric information regarding the health
of market interl11ediaries. In this way, such facilities might be able to help avoid runs by clients when
infonnation is unavailable or costly to them. ( ... ). While it l11ay be fair to require sophisticated investors such as
institutions to make their own credit assessments of market intermediaries, it may be onerous to impose such a
burden on ordinary retail investors".
1
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5.

Outra peculiaridade do lnecanismo de ressarcünento é o lünite de R$70.000,OO por

operação. A razão para a existência de um limite para o ressarcimento não está relacionada à
pretensão de recebimento do investidor. A ünposição de um limite diz respeito ao nível de
ressarcÍlnento suticiente para evitar Ulna crise de confiança dos pequenos investidores.
6.

O objetivo do lnecanislno de ressarcünento não é resolver integralmente pretensões de

recebünento dos clientes, por mais legítimas que sejam, e sim preservar a higidez do sistema e
a confiança do investidor em tal sistema.
7.

Por isso, o mecaniSlno de ressarcünento não é remédio para toda e qualquer

controvérsia que possa existir entre clientes e intermediários. Ele serve para dirimir situações
que possmn colocar eln cheque a contiabilidade na integridade do sistema de negociação e nas
instituições que nele atumn. Outros tipos de disputas develn ser dirimidas pelos mecanismos
tradicionais de solução de controvérsias.
8.

Não por acaso, as hipóteses de ressarcimento são enumeradas no art. 77 da Instrução

CVM nO 461, de 2007, e tratmn de controvérsias que: (i) podeln colocar em dúvida a

idoneidade dos intermediários e outras instituições que integrem o sistema de negociação
(COlll0,

por exelnplo, o uso inadequado dos fundos ou ativos dos clientes); (ii) são resultado

de erros operacionais da instituição ou do sistelna de negociação (como a inexecução ou
execução infiel de ordeln); ou (iii) resultam da falha do próprio intermediário (como a
decretação de liquidação extrajudicial ou o encerramento de atividades).2 As hipóteses de
ressarcimento lidmn com mneaças à idoneidade e à higidez do sistelna de negociação ou dos
intennediários que o integrmn.
9.

Há inúlneras outras situações eln que Uln cliente tem Uln interesse legítilno de ser

ressarcido por Uln integrante do sistel11a de distribuição COlno, por exelnplo, em virtude de

Nesse aspecto, o MRP está em consonância com as diretrizes estabelecidas pela IOSCO conforme documento
denominado Objectives and PrincipIes ofSecurities Regulation, de maio de 2003, disponível em www.iosco.org:
"G. Principies for Market Intermediaries ( ... ) 24. There should be procedures for dealing with the failure of a
market intermediary in order to minimize damage and 10ss to investors and to contain systemic risk. The
regulator should have a clear plan for dealing with the eventuality of faiIure by market intermediaries. The
circumstances of financiaI failure are unpredictable so the plan needs to be flexible. The regulator should attempt
to minimize damage and 10ss to the investor caused by the failure of an intermediary. A combination of actions
to restrain conduct, ensure that assets are properly managed and provide information to the market may be
necessary" (destaques nossos).
2
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certas práticas cOlnerciais que se mostreln danosas ou eln decorrência de inadimplemento
contratual. No entanto, tais situações não Ílnputam um risco de credibilidade ao sistema ou
são resultado de falhas operacionais e, por isso, elas não precisaln e nem devem ser protegidas
pelo Inecanismo de ressarcimento, sob pena de onerá-lo de lnodo que os seus custos seriam
insustentáveis e sua agilidade prejudicada.
10.

Isso não ünpede, no entanto, que o investidor busque os meios adequados, tais COlno

demandas judiciais, para reparar eventuais prejuízos sofridos. Aliás, a seara judicial parece
Inuito lnais adequada a certas discussões, COlno a falta de cumprÍlnento dos deveres
fiduciários do intennediário para COIn seus clientes e os inadimplementos contratuais, porque
ela pennite não só o ressarcÍlnento de prejuízo, mas indenizações de caráter beln mais amplo,
beln con10 discussões sobre padrões desejáveis de comportalnento, diligência, autoria, culpa,
entre outros.

Ou seja, o mecanisIno de ressarcimento não é meio adequado para· apurar

deveres e responsabilidades.
11.

Acredito, portanto, que as hipóteses de ressarcimento do art. 77 da Instrução CVM n°

461, de 2007, deveIn ser lidas, sob o prislna de que o mecanismo de ressarcimento é
instrun1ento de lidar COIn riscos operacionais e de prevenção de abalos à confiabilidade do
sisten1a e não 111eio de resolver toda e qualquer divergência entre intermediário e cliente.
Assitn, não é que se deva necessariaInente interpretar o art. 77 da Instrução CVM n° 461, de
2007, de Inaneira estrita ou fonnal, ou COIno UIna lista taxativa de hipóteses de ressarciInento,
mas a decisão de aplicá-lo ou não deve ser guiada por sua natureza de instrulnento de
proteção contra riscos operacionais e preservação de confiabilidade do investidor.
12.

3

A análise deste caso den10nstra que, elnbora a reclamação esteja fundada eln alegações

bastante plausíveis de irregularidades e falhas no cUlnprÍlnento de deveres fiduciários tanto do
intermediário, quanto do agente autônomo envolvidos, não se trata de hipótese de
acionaInento do mecanismo de ressarcÍ1nento de prejuízos, restando ao Reclatnante adotar as
lnedidas judiciais. É do que se passa a tratar nos itens seguintes.

11.

A Reclanlação.

Vale notar, a respeito, que a CVM já decidiu que o rol de hipóteses ali previstas não é taxativo, cf., por
exemplo: "as hipóteses de ressarcimento previstas no art. 40 da Resolução CMN n.O 2690/00 são, a meu ver,
meramente exemplificativas", Processo CVM N°: SP 2004/0012, reI. Marcelo Trindade; e Processo CVM N °
SP-2004/0011, reI. Eli Loria.

:I
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13.

Há evidências sólidas no processo de que o Reclamante entrou em um acordo com o

Sr. Diego para que este gerisse os recursos depositados junto à Corretora, nOlueando-o, ainda
que de fonua verbal, como seu procurador e dando-lhe poderes para fazer operações no
mercado de valores mobiliários.
14.

Em vários trechos da Reclamação e de outras luanifestações no processo, o

Reclamante descreve que as propostas feitas pelo Sr. Diego compreendiam a gestão dos
investüuentos de luaneira conservadora, prOluetendo-lhe resultados COIU pouco risco.

Isto

delnonstra que o Reclatnante tinha ciência e consentia com a gestão exercida pelo Sr. Diego
junto a SLW.
15.

Durante todo o período de relacionaluento com a Corretora, cerca de 7 meses, o

Reclaluante esteve ciente das operações que vinhatu ocorrendo em seu nome, seja mediante
os extratos e ANAs enviados, seja luediante os contatos com o Sr. Diego. Apesar disso, não se
queIXOU.
16.

O Sr. Diego realizou operaç.ões elU nOlne do Reclamante, por meio da Corretora, de

12.12.07 a 18.07.08 no luercado à vista, a tenno, fazendo inclusive operações de daytrade.
Durante esse período, o Reclatnante reconhece que recebeu os Avisos de Negociação de
Ações e extratos da Corretora. Não há notícia de que, nesse período, o Reclamante tenha
apresentado qualquer queixa ou reclamação à Corretora em relação às operações realizadas
pelo Sr. Diego.
17.

Entendo talnbém que a controvérsia sobre os Depósitos de Junho não modifica a

presente decisão. Ainda que tais depósitos tenham sido feitos pela Corretora ou mesmo pelo
Sr. Diego, esse fato não alteraria a conclusão de que o Reclmnante recebia os ANAs e extratos
de operações e tinha, portanto, ciência das operações realizadas pelo Sr. Diego, sem ter
luanifestado queixa ou reclmnação durante 7 meses. Adeluais, o Relatório de Auditoria da
BSM afinna que os documentos apresentados pela Corretora indicam que todos os depósitos,
inclusive os Depósitos de Junho, foram realizados por lueio de depósitos identificados
efetuados pelo Reclamante.
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18.

Em vista desses elelnentos, e no restrito escopo de análise afeito a um processo de

lnecanismo de ressarcin1ento de prejuízos, não vislumbro a presença de qualquer das
hipóteses passíveis de ressarcimento.
19.

As irregularidades apontadas pelo Rec1atnante para fundamentar seu pedido, todas elas

muito sérias e em sua lnaioria passíveis de aplicação de penalidades pelos reguladores e
autorreguladores, não se atnoldatn às hipóteses de cabimento do mecaniSlno de ressarcimento
de prejuízos.
20.

A atuação irregular do Sr. Diego COlno adlninistrador de carteira, enquanto autorizado

a exercer exclusivatnente a atividade de agente autônomo, tal como indicado na reclamação,
não pode ser confundida COln inexecução ou execução infiel de ordens ou ilegitimidade de
procuração, ou uso indevido de numerário, COlno quer o Reclamante, sob pena de
desvirtuatnento do MRP, lnas enseja apuração eln procedimento apartado.
21.

Por fim, vale destacar que a CVM se lnanifestou recentelnente eln casos semelhantes

ao presente, que tatnbéln contavam COln a atuação de agente autônomo de investimento,
decidindo pelo indeferilnento do pedido de ressarcünento. 4

III.

Irregularidades.

22.

A leitura da Reclatnação e dos delnais documentos constantes dos autos dá conta da

existência de atuação irregular de administrador de carteiras (art. 23 da Lei n.O 6.385, de 1976,
e atis. 3° e 18 da Instrução CVM n° 306, de 1999). Para averiguar essas e outras
irregularidades foi iniciado na BSM processo eln relação à Corretora, a Time e seus sócios. A
BSM ofereceu tenno de acusação eln face das seguintes pessoas (P AD 07/1 O):
i)

a SLW por infração: (a) ao art. 30 da Instrução CVM n° 306, de 1999, cOlnbinado COln

o iteln 23.3.2, subiteln 7 do Regulatnento de Operações da BM&FBOVESPA; e (b) ao iteln
5.1.2 do Regulan1ento de Operações (uso indevido de portas de roteamento de ordens); e

Cf. os Processos CVM SP2010/0053, SP201010167, SP201010168, SP201010170, SP201010171, reI. Diretor Eli
Loria; Processo CVM RJ20101l0273, reI. Diretor Otavio Yazbek; Processos CVM RJ20101l0271 e RJ
201019625, reI. Diretor Alexsandro Broedel Lopes; e Processos CVM SP2007/0037, SP2007/0038,
SP2007/0039, SP2007/0044, SP2007/0051, SP2007/0052, SP2007/0053, SP2007/0054, SP2007/0055,
SP2007/0056, SP2007 lO 147, reI. Diretora Luciana Dias.

4
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ii)

a Titne, o Sr. Diego e Matheus Calitnan por infração ao art. 3° da Instrução CVM n°

306, de 1999.

23.

O parecer jurídico foi concluído em 16.04.2012 e atualmente o processo aguarda a

manifestação final dos acusados, para posterior distribuição a um relator.
24.

Essas irregularidades também foram notificadas pela SMI à SIN para averiguações.

IV.

Conclusões.

25.

Diante do exposto, nego proviInento ao recurso interposto pelo Reclmnante, COIn a

conseqüente manutenção da decisão do Conselho de Supervisão da BSM, sem prejuízo da
adoção das Inedidas judiciais eventuahnente cabíveis em razão dos prejuízos causados pela
possível atuação irregular do Sr. Diego, da TÍlne e da Corretora.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2012.

~

Luciana Dias
Diretora
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EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO N° 20/2012
Data:
29.05.2012
Horário: 10h
PARTICIPANTES
• MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA- PRESIDENTE
• LUCIANA PIRES DIAS
- DIRETORA
• ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
- DIRETOR
PRESENTES
• Alexandre Pinheiro dos Santos - Superintendente Geral
• Gabriela Codorniz - Chefe de Gabinete da Presidência
• Solange Maria da Rocha Rodrigues - Coordenadora da Secretaria Executiva
• Ana Cristina Ribeiro da Costa Freire - Chefe da Assessoria de Comunicação Social
• Daniel de Castro Gigante- Superintendente Regional de Brasília
• Felipe Claret da Mota - Superintendente de Registro de Valores Mobiliários
• Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
• Flavia Mouta Fernandes - Superintendente de Desenvolvimento de Mercado
• Francisco José Bastos Santos - Superintendente de Relações com Investidores Institucionais
• Hamilton Leal Braz - Superintendente Administrativo-Financeiro
• Hermano Dutra e Mello Neto - Superintendente de Informática
• José Alexandre Cavalcanti Vasco - Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores
• José Carlos Bezerra da Silva - Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria
.José Eduardo Guimarães Barros - Procurador - Chefe em exercício
• Mário Luiz Lemos - Superintendente de Fiscalização Externa
• Pablo Waldemar Renteria - Superintendente de Processos Sancionadores
• Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
• Marco Antonio Papera Monteiro - Gerente de Acompanhamento de Empresas 3
• Ferdinando Cesar Lunardi Filho - Coordenador DLD
• Roberta Oliveira Soares Sultani - Assessor Técnico DRT
• Thiago Alonso Erthal Salinas - Analista GEA-3
• Paloma Ferraz e Ferraz - Colaboradora ASC
PRESENTE EM SÃO PAULO
• João Paulo Saueia Godoy - Assessor Técnico DOZ
SMI
3.

RECURSO EM PROCESSO DE MECANISMO DE RESSARCIMENTO DE PREJuízos MARCELO CARVALHINHO VIEIRA / SLW CVC LTDA. - PROC. RJ2010/1.3179
Reg. nO 8129/12
Relatora: DLD

Trata-se da apreciação de recurso interposto pelo Sr. Marcelo Carvalhinho Vieira
("Reclamante") contra a decisão proferida pelo Conselho de Supervisão da BM&FBovespa Supervisão
de Mercados - BSM, no âmbito do Processo de Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos - MRP
14/2009, que julgou improcedente sua reclamação de ressarcimento por alegados prejuízos
causados pela atuação do Sr. Diego Vallory Perez, agente autônomo de investimento da Time
Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. ME ("Time"), vinculado à SLW Corretora de Valores e
Câmbio Ltda. ("Reclamada").
A BSM julgou improcedente a reclamação, considerando que (i) o Reclamante autorizou a Time
e o Sr. Diego a realizar operações em seu nome; (ii) o Reclamante teria conferido mandato verbal,
com poder geral para administração de carteira, para a Time e o Sr. Diego; (iii) o Reclamante teria
recebido regularmente todas as informações provenientes da BM&FBovespa e da Reclamada; e (iv)
o Reclamante não teria questionado a conduta da Reclamada no decorrer do relacionamento havido
entre as partes.
Em sua manifestação, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários - SMI

opinou pela manutenção integral da decisão da BSM.

~
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A Relatora Luciana Dias, em vista dos elementos constantes dos autos, não vislumbrou a
presença de qualquer das hipóteses aventadas pelo Reclamante, uma vez que o Sr. Diego estava
autorizado pelo Reclamante para emitir ordens no mercado de valores mobiliários, e o Reclamante
tinha ciência das operações realizadas por meio dos ANAs e dos extratos da Reclamada, sem que as
tenha questionado por cerca de sete meses.
A Relatora observou que, após analisar o presente caso, ficou demonstrado que, embora a
reclamação esteja fundada em alegações bastante plausíveis de irregularidades e falhas no
cumprimento de deveres fiduciários tanto do intermediário quanto do agente autônomo envolvido,
não se trata de hipótese de acionamento do mecanismo de ressarcimento de prejuízos, restando ao
Reclamante adotar as medidas judiciais eventualmente cabíveis.
.
Quanto às irregularidades descritas ao longo do processo, a Relatora destacou que, no âmbito
do Processo Administrativo Disciplinar da BSM 07/2010, a BSM ofereceu termo de acusação em face
de: (a) SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., por infração ao art. 30 da Instrução CVM 306/99,
combinado com o item 23.3.2, subitem 7, e ao item 5.1.2 do Regulamento de Operações da
BM&FBOVESPA; e (b) Diego Vallory Perez e Time Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. ME,
por infração ao art. 30 da Instrução CVM 306/99. No âmbito da CVM, essas irregularidades foram
notificadas pela SMI à Superintendência de Relações com Investidores Institucionais - SIN, para
averiguações.

o Colegiado, acompanhando o voto apresentado pela Relatora Luciana Dias, deliberou o
indeferimento do recurso, e a consequente manutenção da decisão proferida pelo Conselho de
Supervisão da BM&FBovespa Supervisão de Mercados - BSM.
Original assinado por Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana (Presidente), Luciana Pires Dias (Diretora) e Roberto
Tadeu Antunes Fernandes (Diretor).
Confere com o original.
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SUPERVISÃO DE MERCADOS

CERTIDÃO

Ret.:

Processo de Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos - MRP nO 14/2009

Reclamante:

Marcelo Carvalhinho Vieira

Reclamada:

SLW CVC Ltda.

Certifico que a decisão de fls. 303 a 315 transitou em julgado em 29/5/2012.

São Paulo, 11 de julho de 2012.
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