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PARECER DA GERÊNCIA JURÍDICA 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS- BSM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 42/12 

ACUSADO: Guilherme Tesser 

I. Relatório 

I.1. Da Origem das Irregularidades 

1. Em 11/2/2011 1
, foi protocolada na BSM Reclamação perante o Mecanismo de 

Ressarcimento de Prejuízo ("MRP"), visando o ressarcimento de prejuízos sofridos pelo 

investidor ('- ') em razão de suposta infiel execução de 

ordens. À época da reclamação, - era atendido pelo agente autônomo de 

investimentos Guilherme Tesser ("Guilherme"), preposto da 

('- '), empresa de agentes autônomos de investimentos 

("Corretora"). 

2. Após a instauração do respectivo processo de MRP (MRP 6/2011) e da 

correspondente instrução, o processo de MRP foi julgado improcedente pelo Conselho 

de Supervisão da BSM em 16/08/2012, em razão da inocorrência de quaisquer das 

hipóteses de ressarcimento previstas no artigo 77 da ICVM n° 461/2007. 

I FI. 11175 do Processo de l'v1R.P n°-
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3. A despeito da decisão proferida no âmbito do .MRP, no referido processo foram 

identificadas irregularidades cometidas por Guilherme que ensejaram a instauração do 

processo administrativo disciplinar em referência, conforme a seguir. 

1.2. Fatos 

4. Em sua reclamação ao MRP, afirmou que foi procurado por Guilherme 

para realizar investimentos no mercado de valores mobiliários. Para tanto, -

realizou, em 7/7/2010, um depósito inicial no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na 

conta-corrente de sua titularidade mantida perante a Corretora. 

5. Após referido depósito inicial, - afirmou que o Acusado teria realizado 

operações entre 8/7/201 O a 18/10/201 O em seu nome sem sua autorização, ou a de seu 

procurador 

6. A Corretora à época dos fatos afirmou que - operava com "arrojadas 

características ( ... ) típicas de investidores agressivos"2 e que as ordens do investidor 

teriam sido encaminhadas via sistema Ebroker (eletrônico) contratado pela . 

7. Ocorre que, de fato, as gravações contidas no CD juntado no presente processo 

às fls. 9 demonstraram que Guilherme extrapolou os limites regulamentares de atuação 

como agente autônomo de investimentos, decidindo operações em nome de -

para operações nos mercados: (i) à vista; (ii) à vista- day trade; (iii) à vista- BTC; (iv) 

termo; (v) opções; e (vi) opções day trade, sem qualquer tipo de autorização ou consulta 

prévia ao investidor. 

2 Fls. 3 do PAD 42/12. 
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8. Ainda, verificando o relatório de auditoria específica produzido pela Gerência de 

Acompanhamento de Mercado3
, observou-se que as operações realizadas em nome de 

- foram registradas no sistema de negociação Mega Bolsa por meio dos 

terminais 108, 111 e 311, ou seja, por operadores e por meio de sessão repassa dor de 

ordens. 

9. Deste modo, analisando-se a forma como as ordens eram inseridas e as 

gravações das conversas havidas entre Acusado e •••••••• juntadas ao 

presente processo às fls. 09, concluiu-se que Guilherme atuou como procurador do 

investidor, de maneira a apenas informa-lo das operações que realizava, sem ordem de 

- ou de seu procurador - em desacordo com as atribuições 

regulamentares pertinentes aos agentes autônomos de investimento. 

1.3. Da Acusação 

10. Diante dos fatos apurados no processo de MRP em referência, o Diretor de 

Autorregulação em 5/11/2012, instaurou processo administrativo4 em face de 

Guilherme, em razão de indícios de infração aos artigos 15, inciso li, artigo 16, inciso 11 

e 17, caput, da Instrução CVM n° 434/065
, na medida em que agia como procurador de 

em desacordo com a regulação aplicável à atividade dos agentes autônomos de 

investimento. 

3 Fls. 11 a 130 do PAD 42/12. 
4 Fls. 1 a 08 do Processo Administrativo n" 42112. 
5 Art. 15. O agente autônomo de investimento deve observar as seguintes regras de conduta: ( ... ) 
li - abster-se da prática de atos que possam ferir a relação fiduciária entre investidores e a instituição 
intermediária à qual estiver vinculado; e 
Art.l6. É vedado ao agente autônomo de investimento:( ... ) 
li - ser procurador de investidores para quaisquer fins; 
Art. 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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1.4. Defesa 

11. Em 22/2/2013, Guilherme apresentou defesa tempestiva6
, alegando que: 

(i) em momento algum teria havido execução de negócios sem ordem por 

parte do Acusado, haja vista que (i) o processo de MRP proposto por 

- foi julgado improcedente e, (ii) o investidor - sempre 

teve procurador constituído para emitir as ordens de operações em seu 

nome, - "não existindo assim nexo na acusação ao afirmar que 

o agente autônomo de investimentos Guilherme Tesser atuava como 

procurador do investidor, sendo que o investidor já havia outorgado 

procuração com poderes específicos para que 

atuasse nestafunção, como de fato sempre atuou" (fls. 148); 

(ii) o procurador constituído pelo investidor - seria pessoa "com 

conhecimento e envolvimento com o mercado financeiro e jamais 

permitiria que o contestante praticasse atos sem o seu conhecimento e 

consentimento durante meses, visto que desde o início obteve acesso ao 

Homebroker da conta de conta de investimentos do investidor - , 

(fls. 149). 

(iii) os preJmzos financeiros advindos das operações realizadas pelo 

investidor - foram de responsabilidade exclusiva do próprio 

investidor e de seu procurador, que possuía poderes e total ciência do 

risco inerente às operações efetuadas no mercado de capitais 

(fls. 148); 

6 Fls. 146 a 155 do Processo Administrativo no 42/12. 
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(iv) a acusação estaria baseada em gravações juntadas ao processo 

administrativo, datadas de 8/7/2010 e 13/7/2010, que seriam "gravações 

isoladas de contexto da conversa havida entre o procurador -

o Contestante" (fls. 149). 

(v) o contexto das gravações demonstraria que Guilherme apenas faria um 

assessoramento a- "limitando-se exclusivamente a isto, sendo 

sempre orientado e supervisionado pelo procurador de fato e de direito, 

(vi) 

(fls. 149). 

as gravações não foram apresentadas na sua totalidade e "contém parte 

de um diálogo que não pode, em hipótese alguma, fazer prova contra 

Guilherme", pois trataria de apenas parte de uma conversa, "que se 

colocado o contexto integral do diálogo jamais se chegaria[m] às 

conclusões que lhes quer emprestar a acusação" (fls. 149); 

(vii) desde o primeiro aporte de recursos de - perante a -

- teria sido o único a atuar como procurador do investidor. Nesse 

sentido, o sistema Homebroker foi acessado pelo investidor, 

''possivelmente na pessoa do procurador, desde o primeiro dia até o dia 

23 de março de 2011, sendo acessado um número impressionante de 

1.006 vezes, mas compreensível pelas suas operações arrojadas e 

frequentes" (fls. 150/151); 

(viii) a despeito da "ansiedade por retornos rápidos" por parte do investidor, o 

Acusado teria orientado - para buscar um rendimento a longo 

prazo, modificando o perfil de operações para mais conservador (fls. 

1511152); 
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(ix) ao tentar ouvir as conversas do diálogo citado pela acusação 

relativamente ao CD que a acompanhou, Guilherme teria constatado 

"que o mesmo se apresenta totalmente INAUDÍVEL", o que o teria 

prejudicado para elaborar a presente defesa (fls. 153), motivo porque 

solicitou "acesso, no mínimo, à degravação do CD, na sua integralidade, 

para que se tenha conhecimento da integralidade das conversas" (fls. 

153). 

Por fim, Guilherme afirmou que seria de responsabilidade da Corretora manter a 

gravação de todas as conversas mantidas entre os agentes autônomos de investimentos e 

seus clientes e, por essa razão, pleiteou que a Corretora entregasse todas as gravações 

telefônicas e as notas de corretagem referentes aos fatos narrados na Acusação. 

1.5. Termo de Compromisso 

13. O Acusado não apresentou proposta de celebração de Termo de Compromisso 

de acordo com o disposto no artigo 58 e ss. do Regulamento Processual da BSM. 

Il. Parecer 

11.1 Preliminarmente~ Da alegação de irregularidade nas gravações apresentadas 

14. O acusado Guilherme alegou que, ao tentar ouvir o áudio referente ao diálogo 

transcrito no Termo de Acusação, teria constatado que estava inaudível, razão pela qual 

se sentiu prejudicado em manifestar-se acerca do objeto da Acusação. Ainda, alegou 

que as gravações apresentadas não eram integrais. 
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15. Entendemos que não assiste razão ao Acusado. As conversas gravadas, 

apresentadas na defesa do MRP, não foram editadas ou tiradas de contexto, 

demonstrando de maneira clara e audível os argumentos apresentados no Termo de 

Acusação. 

16. Ademais, o que está ali apresentado é suficiente para provar as irregularidades 

apontadas no presente Processo Administrativo. 

17. Ressalta-se que o Acusado apresentou defesa acerca dos fatos que lhe foram 

imputados, apresentados tanto no próprio termo de acusação quanto no áudio que o 

acompanhava, o que demonstra que não há qualquer irregularidade no material enviado. 

11.2 Mérito: atuação de Guilherme como procurador 

18. O escopo do presente processo administrativo disciplinar é apurar a 

responsabilidade do acusado Guilherme, agente autônomo de investimentos, pela 

atuação como procurador de - · 

19. De acordo com os documentos que compõem o CD juntado às fls. 09, verificou

se que o investidor - por meio de seu procurador - · apenas era 

cientificado do andamento dos investimentos feitos em sua carteira mantida perante a 

Corretora. 

20. Frisa-se que as arguições prestadas por Guilherme na defesa às fls. 149, que 

atuava como "mero executor'' das ordens proferidas por - ou por - não 

foram suficientes para demonstrar que as ordens partiram do investidor ou de -

vez que em todas as conversas telefônicas que instruem o presente processo 

administrativo, o agente autônomo de investimentos apenas informa os resultados 

obtidos nas operações executadas ao seu exclusivo critério. 
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21. Conforme se verifica na transcrição colacionada abaixo, por exemplo, 

Guilherme executava efetivamente negócios sem ordem por parte de - ou de 

- atuando, portanto, como seu procurador, conforme a seguir: 

Gravação de 817/2010 (OUT-20100708-120307-2002--1278601387. 7299) 

Guilherme 

Endereço para correspondências 
Praça dos Correios, sln , Centro, 
01031-970, São Paulo, SP 
Cai>ca Postal 332 

Alôu? 

Alo ? 

Oi 

Beleza, Guaporé! 

OGuaporé! 

Tranquilo? 

Tudo beleza! 

Tá tu não te assusta ai que tu vai receber uns emails ai que 

eu to ... vou começar a operar pra ti ai ... hoje tá. .. e eu tava 

testando umas ordens ali e daí tu vai receber um monte de ... 

tudo de ordem que eu colocar vai aparecendo no teu ... " 

Ah é? Ah tá. Eu fui hoje de manhã olhar ali não tinha nada 

de email né? 

Tá. Não mas daí eu vou comecar a operar agora pra ti e daí 

no final da tarde tu passa ai pra gente conversar tá? 

Tá bom então. 
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Guilherme Guilherme, tranquilo? 

Opa! 

Eu encerrei a posição ali de longlshort [ . .] Usiminas, Ai 

deu uns mil e cinquenta de lucro líquido e agora eu só to com 

aquela posição de opções lá que eu vou carregar mais. Aquela 

posição ali a gente tá com um prejuízo de 220 pilas agora, mas, 

tá tranquilo. Vamo levando. 

Tranquilo! 

Aí o final da tarde aparece aí pra gente tomar uma cerva. Aí a 

gente conversa. 

Tá bom, então! 

22. Fica evidente que o agente autônomo Guilherme executava as ordens sem 

consentimento prévio de - ou - em desacordo com as funções 

regulamentares de agente autônomo de investimentos. 

23. Ao contrário do que alega o Acusado, os diálogos acima demonstram a 

realização de operações por parte de Guilherme, agente autônomo de investimento, sem 

ordem prévia de  ou de seu procurador - o que indica que Guilherme 

tinha discricionariedade para realizar quaisquer operações na conta-corrente de 

- unto à- atuando, portanto, como seu procurador. 

24. Conforme disciplina a lei civil, o mandato ocorre quando "alguém recebe de 

outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesse/". Válido 

lembrar que não é essencial, para a configuração da relação jurídica em referência, a 

existência de instrumento que a formalize ou ordem expressa para que o mandato se 

opere, podendo ser um mandato verbal. 

7 Artigo 653 do Código Civil. 
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25. Nesse sentido, o procurador é aquela pessoa autorizada pelo representado para 

agir em seu nome e tratar de seus negócios8
. 

26. Foi exatamente o que se verificou no Processo de MRP sob análise. 

27. Guilherme, agente autônomo de investimento preposto da - atuou como 

procurador do Investidor - e executou operações em nome do investidor a 

despeito da inexistência de ordem. 

28. A esse respeito, a defesa alegou que as ordens do cliente - jamais 

partiram de Guilherme e que "sempre foi o procurador constituído, 

- que conduziu em detalhes as aplicações financeiras do investidor' (fls. 149). No 

entanto, não é o que se constata da instrução desse processo administrativo disciplinar, 

que demostra a atuação de Guilherme como pessoa irregularmente autorizada pelo 

investidor a dar ordens em seu nome, conforme transcrição de diálogos acima. 

29. Quanto à afirmação de Guilherme no sentido de que jamais atuou "sem o 

consentimento de seus clientes" (fls. 148), vale dizer que a Acusação não discorda desse 

ponto. Ao contrário do que ocorre com a tipificação de conduta como administração 

irregular de carteira, que independe da comprovação de anuência do investidor, para que 

reste caracterizada a atuação de agente autônomo como procurador é necessária, 

justamente, a existência de prévia autorização do investidor para que o agente autônomo 

compre ou venda, em seu nome, valores mobiliários. O que é manifesto, no presente 

caso. 

30. Apesar de o Investidor não emitir qualquer ordem para a realização das 

operações, ele tinha ciência dos investimentos efetuados em seu nome por Guilherme 

8 Dicionário técnico jurídico I Deocleciano Torrieri Guimarães [organização]. - 15 ed. -- São Paulo: 
Rideel, 2012. 
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após a execução das operações, o que se constata por meio da aprovação posterior de 

 relativamente às operações executadas por Guilherme. 

31. De fato, o Acusado possuía autorização por parte do comitente (e de 

seu procurador) para comprar e vender valores mobiliários em seu nome, autorização 

por meio do que pôde decidir, de maneira discricionária, as operações que seriam 

realizadas em nome do Investidor. Tanto é assim que, conforme descrito acima, 

Guilherme reportava a - ou a - as operações realizadas ao exclusivo 

critério do agente autônomo de investimento, ao que o 

concordância. 

manifestava 

32. De acordo com a regulamentação vigente à época dos fatos narrados na 

Acusação (proibição reproduzida na regulamentação atual), era vedado que o Acusado, 

agente autônomo de investimento, atuasse como procurador de - A esse 

respeito a CVMjá declarou que: 

"O agente autônomo apenas pode inserir as ordens em favor de clientes quando as 

tiver recebido daqueles. Se ele é a fonte da ordem, perde-se a cadeia de atos que 

permite a resolução de eventuais conflitos, Mais do que isso, tal sistema faz 

presumir que o agente autônomo administra a carteira do cliente, o que já é 

vedado hoje - não há como aceitar que o profiSsional contratado pelo 

intermediário para atividades de distribuição e, no mais das vezes, remunerador 

com base em negócios gerados, possa ser considerado representante, procurador 

ou gestor do cliente9
". 

35. Por fim, com relação ao argumento de Guilherme no sentido de que a 

improcedência no processo do MRP demonstraria a ausência de irregularidades 

apontadas no presente Processo Administrativo, há que se fazer um esclarecimento. 

9 Relatório sobre o Edital de Audiência Pública 03/2010- sem grifos no original. 
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33. Há na BSM dois âmbitos processuais distintos. Um, o MRP, que consiste em um 

mecanismo de proteção ao investidor em casos de prejuízos específicos, causados por 

participantes do mercado, conforme estipula o artigo 77 da Instrução CVM nº 461/07. O 

outro apura infrações cometidas por participantes do mercado às normas cujo 

cumprimento a BSM está incumbida de fiscalizar e aplicar as penalidades cabíveis. 

34. Em que pese a decisão proferida no âmbito do MRP, no referido processo foram 

identificadas irregularidades cometidas por Guilherme que ensejaram a instauração do 

processo administrativo disciplinar em referência, que não é comprometida pela 

conclusão do Processo de MRP que o originou. 

35. Com efeito, ainda que o cliente concorde com a atuação de Guilherme como 

procurador, este não poderia ter aceito esta incumbência, em razão do disposto no artigo 

16, inciso II, da então vigente Instrução CVM 434/2006. A concordância do investidor 

pode levar à improcedência do processo de MRP, por exemplo, mas não exime a 

responsabilidade do agente autônomo no âmbito do processo administrativo disciplinar, 

por descumprimento de norma cogente que rege sua atividade profissional. 

36. Dessa forma, em razão das condutas realizadas por Guilherme e verificadas no 

presente termo de acusação, conclui-se que Guilherme atuou irregularmente como 

procurador do Investidor - prática vedada pelo artigo 16, inciso 11 da Instrução 

CVM nº 434/200610
. 

10 Instrução CVM n° 434/2006: Art. 16. É vedado ao agente autônomo de investimento:( ... ) 
li- ser procurador de investidores para quaisquer fins; ( ... ). 
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II.3. Mérito: dano à relação fiduciária entre Investidor e Corretora 

37. A conduta adotada pelo Acusado contribuiu para o comprometimento da relação 

de confiança existente entre Investidor e Corretora, colaborando ainda para que o 

Investidor tivesse uma ideia equivocada a respeito das funções de um agente autônomo 

de investimentos, de maneira a incitar a disseminação de desinformação no mercado de 

capitais. 

38. Prova disso é a própria apresentação de Reclamação perante o MRP por parte de 

- em face da Corretora, justamente por sentir-se lesado em seus interesses e 

patrimônio em virtude da conduta do Acusado. 

39. Evidente, aí, a conclusão de que a conduta de Guilherme feriu a relação 

fiduciária então existente entre •••• e a Corretora. Em razão disso, constatada a 

infração ao artigo 15, inciso II, Instrução CVM no 434/200611 como resultado da 

conduta irregular de Guilherme tratada nos presentes autos. 

lll. Conclusão 

40. Diante do exposto, por entender que Guilherme infringiu o artigo 15, inciso II, 

artigo 16, inciso 11 da Instrução CVM n° 434/06, pelo que é responsável nos termos do 

17, caput, da mencionada Instrução, na medida em que executou negócios sem ordem 

prévia do investidor, atuando como seu procurador, sugerimos ao Conselho de 

11 Instrução CVM n° 434/2006: Art. 15 O agente autônomo de investimento deve observar as seguintes 
regras de conduta: ( ... ) 
li - abster-se da prática de atos que possam ferir a relação fiduciária entre investidores e a instituição 
intermediária à qual estiver vinculado; ( ... ). 
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Supetvisão a aplicação de penalidade ao acusado, confonne disposto no artigo 36, §2° 

da Instrução CVM n° 461107, no artigo 30 do Estatuto Social da BSM e que seja 

considerado também o disposto no artigo 29 do Regulamento Processual da BSM12
. 

41. Para a dosimetria da penalidade, sugerimos que seja considerado que Guilhenne 

não possui histórico de condenações em procedimentos administrativos no âmbito de 

competência da BSM. 

Submetemos nosso parecer à consideração superior. 

São Paulo, 06 de janeiro de 2014. 

71~~ 
Luiz fe~e Amaral Calabró 

Gerente Jurídico 

De acordo. 

~~~ 
Advogada 

Encaminhe-se o parecer às partes, nos termos do parágrafo primeiro 

do artigo 24 do Regulamento Processual da BSM e, posteriormente, 

ao Conselho de Supervisão. 

~O\ r > ( <fVY'') 
Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 

12 "Art. 29. No julgamento, o Diretor de Autorregulação, a Turma e o Pleno levarão em conta, além dos 
efeitos imediatos da decisão, seus outros efeitos, especialmente quanto ao aspecto educacional, ao 
aprimoramento da conduta do acusado e à credibilidade do mercado." 
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