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VOTO 

I. RELATÓRIO 

1. No exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 43, I, da 

Instrução CVM n° 461/2007 ("ICVM 461/2007"), a BSM Supervisão de Mercados 

("BSM") analisou as operações executadas por Fernando Gayotto Neto 

("Fernando" ou "Defendente") e, com base nos registros de víncu los existentes na 

B3 - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), identificou que, em infração ao artigo 25, caput1 , 

da Instrução CVM n° 505/2011 ("ICVM 505/2011 ") e ao item 422 do Roteiro Básico 

do Programa de Qualificação Operacional da B3 ("Roteiro Básico"), Fernando 

realizou: 

a) 9 (nove) operações por conta própria por intermédio da  

 (" "), entre os pregões 

de 15.9.2014 e 30.9.2014, quando estava vinculado à  

1 Artigo 25, da ICVM 505/2011 : As pessoas vinculadas ao intermediário somente podem negociar 
valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por meio do intermediário a que 
estiverem vinculadas. 
2 Item 42, do Roteiro Básico: As pessoas vinculadas ao Participante somente poderão negociar 
valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por intermédio do Participante ao 
qual estiverem vinculadas, exceto nos casos previstos na regulamentação em vigor. 
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") e 

b) 1 (uma) operação por conta própria por intermédio da  

 (" ") no pregão do dia 16.2.2018, quando estava 

vinculado à . 

2. De acordo com os registros mantidos no sistema Gerenciador de 

Habilitação de Profissionais ("GHP") da B3, o Defendente esteve vinculado a 2 

intermediários em 3 períodos diferentes: (i) entre 11 .7.201 1 e 4.8.2014 ("Primeiro 

Período"), Fernando esteve vinculado à ; (ii) entre 4.8.2014 e 

15.1.2015 ("Segundo Período"), Fernando esteve vinculado à  

 e (iii) entre 27.9.2017 e 28.5.2018 ("Terceiro Período"), Fernando voltou 

a estar vinculado à . 

3. No Segundo Período, o Defendente era vinculado à  nos 

termos do artigo 1°, incisos I e VI , alínea "a" da ICVM 505/2011 3 por ter sido 

contratado como Gerente da Sala de Ações pelo  

(" "), empresa do mesmo conglomerado financeiro da  

, conforme demonstrado nas fls. 35-39 do Processo. 

4. Em razão do referido vínculo e de acordo com o estabelecido no artigo 25 da 

ICVM 505/2011 e no item 424 do Roteiro Básico, Fernando não poderia operar por 

conta própria por meio de outro intermediário. No entanto, a BSM identificou que 

Fernando realizou 9 (nove) operações por conta própria por intermédio da  

 entre 15.9.2014 e 30.9.2014 e, em 27. 10.2018, enviou o Ofício 

1500/2014-DAR-BSM ("Ofício 1500/2014") ao Defendente, determinando que 

3 Artigo 1°, da ICVM 505/2011 : Considera-se, para efeitos desta Instrução: Inciso I -
intermediário: a instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição, por conta 
própria e de terceiros, na negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados de 
valores mobiliários; ( ... ) Inciso VI - pessoas vinculadas: a) administradores, empregados, 
operadores e demais prepostos do intermediário que desempenhem atividades de intermediação 
ou de suporte operacional; b) agentes autônomos que prestem serviços ao intermediário ( .. . ). 
4 Equivalente ao item 64 do Roteiro Básico do Programa de Qualificação Operacional da 83 
vigente à época dessa ocorrência (versão de 7.10.201 0): "64) As pessoas vinculadas ao 
Participante somente poderão negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou 
indiretamente, por intermédio do Participante a qual estiverem vinculados". 
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cessasse imediatamente tal prática. Na mesma oportunidade, a BSM alertou o 

Defendente que a recorrência na irregularidade poderia sujeita-lo às medidas 

sancionadoras cabíveis (fls. 41-44). Fernando não apresentou man ifestação em 

resposta a referido ofício. 

5. Por meio do Ofício 1515/2014-DAR-BSM ("Ofício 1515/2014" - f ls. 46-48), a 

mesma irregularidade foi comunicada à , que informou que 

Fernando teria participado de treinamento a respeito da conduta exigida de 

pessoas vinculadas e assinado termo atestando ciência das regras a que estava 

sujeito por ser pessoa vinculada à  pouco mais de 1 mês 

antes da realização das operações. 

6. Conforme demonstrado nas fls. 10-15 do Processo, no Terceiro Período, o 

Defendente vinculou-se à  para prestar serviços de distribuição e 

mediação de valores mobiliários (fls. 17 -29) por meio da  

    ("  "} , sociedade de agentes 

autônomos de investimento da qual o Defendente era sócio. 

7. Como vinculado à  , Fernando obrigou-se a realizar 

operações por conta própria apenas por meio dessa corretora. Contudo, a BSM 

identificou que o Defendente executou 1 (uma) operação por conta própria por 

intermédio da  em 16.2.2018, o que foi informado ao Defendente por 

meio do Ofício 1395/2018-DAR-BSM ("Ofício 1395/2018" - fls. 57-60). Também 

por meio deste ofício, a BSM solicitou que o Defendente esclarecesse o motivo do 

descumprimento da determinação de não recorrência informada por meio do 

Ofício 1500/2014. Embora regularmente intimado, o Defendente não apresentou 

manifestação à BSM. 

8. Por meio do Ofício 1414/2018-DAR-BSM ("Ofício 1414/2018" - f ls. 62-63), a 

mesma irregularidade foi comunicada pela BSM à  que, por sua 

vez, notificou o Defendente da gravidade da infração, solicitou a apresentação de 

justificativas, transferência de suas posições de investimento para a  

, quando aplicável, e a suspensão imediata da prática, sob pena de 
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multa de R$ 5.000,00 por operação e rescisão do contrato de prestação de 

serviços com a  (fls. 65-67). 

9. Em 18.6.2018, a  informou a BSM da retirada de Fernando 

da  e que recebeu manifestação de , sócio do Defendente 

na , a respeito das operações realizadas pelo Defendente por meio de 

outro intermediário, no sentido de que Fernando "não se recordava da 

restrição"(fls. 73-91 ). 

1 O. Em 10.10.2018, a BSM instaurou o presente processo em face do 

Defendente em razão de o Defendente ter negociado valores mobi liários por meio 

de intermediário ao qual não estava vinculado, em violação ao artigo 25 da ICVM 

505/2011 e ao item 42 do Roteiro Básico, em: (i) 9 (nove) operações entre os 

pregões de 15.9.2014 e 30.9.2014, quando Fernando estava vinculado à 

  e operou por conta própria por intermédio da  

 e (ii) 1 (uma) operação no pregão do dia 16.2.2018, quando 

Fernando estava vinculado à  e operou por conta própria por 

intermédio da . 

11 . Devidamente intimado sobre a instauração do presente processo (Ofício 

OF/BSM/SJUR/PAD-0292/2018, fi. 110) em 31.10.2018, o Defendente não 

apresentou manifestação até o momento da presente decisão5 . 

11. M ÉRITO 

11.1. N EGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE PARTICIPANTE AO QUAL 

O DEFENDENTE NÃO ESTAVA VINCULADO 

12. A ICVM 505/2011 estabelece normas e procedimentos a serem observados 

nas operações realizadas com valores mobi liários em mercados regulamentados 

de valores mobiliários. Ao regulamentar esses procedimentos, o órgão regulador 

visa preservar a integridade do mercado. 

5 O prazo para que o Defendente apresentasse defesa encerrou-se no dia 16.11.2018, nos termos 
do artigo 26 do Regulamento Processual da BSM. 
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13. Assim, dentre outras normas, impôs restrições para as operações realizadas 

por pessoas vinculadas, determinando que essas somente negociem valores 

mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, por meio do intermediário a 

que estiverem vinculadas, conforme estabelece o artigo 25 da ICVM 505/2011. 

14. No mesmo sentido, o item 42 do Roteiro Básico veda que pessoas 

vinculadas ao Participante negociem valores mobiliários por conta própria, direta 

ou indiretamente, por intermédio de Participante ao qual não estiverem 

vinculadas. 

15. A referida vedação se justifica, pois a realização de operações de pessoas 

vinculadas por intermédio de outro Participante (i) dificulta a fiscalização, pelo 

intermediário, da conduta de seu preposto e a atuação, de forma ativa, no 

controle e na prevenção de eventos que possam afetar o mercado, o que 

prejudica o desempenho de sua função de gatekeeper e (ii) implica potencial 

conflito de interesses, tendo em vista que o preposto poderá negociar, em seu 

nome, por interméd io de outro Participante depois de ter tido acesso a 

informações e estratégias de operações definidas pelo intermediário a que esteja 

vinculado ou por seus clientes . 

16. As restrições mencionadas acima são exigidas de todas as pessoas 

vinculadas elencadas no rol do artigo 1°, inciso VI da ICVM 505/2011. 

11.11. RESPONSABILIDADE DE FERNANDO 

17. Conforme demonstrado no Termo de Acusação (fi. 33), o Defendente tinha 

ciência de que não poderia negociar por conta própria por meio de intermediário 

diferente do que estava vinculado desde quando se vinculou à  

no Primeiro Período, oportunidade em que o Defendente declarou estar ciente de 

que somente poderia "negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou 

indiretamente, por intermédio do intermediário a que [estava] vinculado". 

18. Quando se vinculou à   no Segundo Período, o 

Defendente assinou nova declaração no mesmo sentido (fi. 37) e participou de 

treinamentos relacionados à conduta exigida de pessoas vinculadas em 8.8.2014 
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(fls. 50-51). Mesmo assim, entre os pregões de 15.9.2014 e 30.9.2014, Fernando 

realizou operações por conta própria por meio de intermediário diferente do que 

estava vinculado e foi alertado pela BSM (Ofício 1500/2014) de que a recorrência 

poderia acarretar em medidas sancionatórias. 

19. No Terceiro Período, quando voltou a se vincular à , o 

Defendente declarou novamente sua ciência da vedação de negociação de 

valores mobiliários por intermediário diferente do que estava vinculado (fi. 54). 

20. A despeito de todas as ocasiões em que o Defendente atestou ciência da 

vedação imposta pelo artigo 25 da ICVM 505 e pelo item 42 do Roteiro Básico, 

em 16.2.2018, Fernando realizou nova operação em nome próprio por meio de 

intermediário diferente do que estava vinculado, em descumprimento da 

determinação da BSM para não persistir na prática, informada por meio do Ofício 

1500/2014. 

21. O Defendente não respondeu aos ofícios encaminhados pela BSM e 

tampouco apresentou defesa no presente processo. O único esclarecimento 

obtido a respeito da irregularidade foi do sócio do Defendente, , que 

se manifestou em resposta à notificação da  no sentido de que o 

Defendente "não se recordava da restrição" (fi. 83). 

22. A infração imputada ao Defendente é de natureza objetiva e, portanto, 

independe da comprovação de dolo ou culpa. Nas 2 oportunidades citadas neste 

processo, o Defendente estava vinculado a um intermediário e, conforme itens 17, 

18 e 19 acima, tinha ciência de que somente poderia negociar valores mobiliários 

por conta própria, direta ou indiretamente, por meio do intermediário a que se 

encontrava vinculado, mas não o fez. 

23. Nesse sentido, a alegação do Defendente de que realizou as operações por 

intermédio de Participante ao qual não estava vinculado em razão de não se 
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recordar da norma6 não o exime de responsabilidade pela infração ao artigo 25 da 

ICVM 505/2011 e ao item 42 do Roteiro Básico. 

111. CONCLUSÃO 

24. Pelo exposto, em razão da negociação de valores mobiliários por intermédio 

de Participante diferente do Participante a que estava vinculado, o Defendente 

infringiu o artigo 25 da ICVM 505/2011 e o item 42 do Roteiro Básico. 

25. No caso concreto, para fins de dosimetria da penalidade a ser aplicada, 

considero (i) o fato de se tratar de infração de natureza objetiva; (ii) o fato de o 

Defendente ter declarado ciência da vedação de negociar valores mobiliários por 

intermédio de outro Participante nas 3 oportunidades em que esteve vinculado a 

um intermediário; (iii) o potencial conflito de interesses que implica a conduta do 

Defendente e (iv) a inexistência de histórico de condenação do Defendente nos 

âmbitos da BSM e da CVM. 

26. Dessa forma, com base no artigo 30, inciso I, do Estatuto Social da BSM, no 

artigo 62, inciso I, do Regulamento Processual da BSM e nos precedentes desta 

BSM, quais sejam, Processos Administrativos Sumários n° 26/2013, 27/2013, 

28/2013, 29/2013, 7/2014, 16/2016, 1/2017, 22/2017, 23/2017, 1/2018 e 3/2018 

cujos objetos coincidem com o do presente processo, aplico ao Defendente a 

penalidade de advertência. 

São Paulo, 11 de janeiro de 2019. 

Marcos José Rodrigues Torres 
Diretor de Autorregulação 

6 Conforme estabelece o artigo 3° da Lei de Introdução ás Normas do Direito Brasileiro (Decreto
Lei n° 4.657/42, alterado pela Lei n° 12.376/2010), "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando 
que não a conhece" . Nesse sentido, interpretação mais restritiva é trazida pelo artigo 48, inciso 11 , 
da Circular do Banco Central do Brasil n° 3.857/2017, que disciplina o rito do processo 
administrativo sancionador no âmbito da autarquia, ao determinar que não será causa de extinção 
de punibilidade "a alegação de ignorância ou de errada compreensão da legislação". 
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