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RELATÓRIO FINAL E VOTO DO RELATOR 

1. RELATÓRIO FINAL 

1. Trata-se, inicialmente, do relatório final sobre o P AD n° 42/2012, composto 

pela narrativa de sua sessão de julgamento e de meu voto corno conselheiro-relator da 

I~ turma julgadora desse processo. 

2. Nesta primeira parte do documento, corno em todos os outros que tenho 

apresentado em processos de P ADs sob minha relatoria, a ideia principal é considerar os 

fatos ocorridos entre a data da formulação de meu relatório preliminar, no caso o dia 24 

de setembro de 2014, e a apreciação final do feito; bem como descrever o 

desenvolvimento formal da própria sessão de julgamento, realizada em 8 de outubro de 

2014. Quanto à sentença ali proferida, sua expressão e embasamento serão expostos e 

analisados na segunda parte do texto. 

Assim é que meu relatório preliminar (fls. 195 a 200) foitviad~ 
ao OF/BSM/GJURIPAD-578/2014, em que era também devidame te dete i 

\. 
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comunicada aquela data de 8 de outubro de 2014 para a sessão de julgamento do 

processo. E tal remessa foi feita para os endereços constantes nos autos, tanto o de 

Guilherme quanto o de representantes legais do acusado. 

4. Acontece que um par de dias depois os advogados de Guilherme 

telefonaram para a Dra. Juliana Mendes Marques, advogada da BSM responsável pelo 

r acompanhamento do andamento dos feitos, requisitando, de novo (grifo proposital), 

uma outra cópia das gravações de áudio atinentes ao processo. E isto porque, como 

alegaram em seu memorial, do qual já tratarei, "até o recebimento do relatório 

preliminar, que ocorreu dia 29/09/2014, não tínhamos conhecimento que o DAR teria 

enviado nova mídia com as devidas gravações" (fls. 208 e 209). 

1~ 

5. Curiosamente, nessa ligação telefônica, os advogados aparentemente 

disseram à Dra. Juliana que Guilherme estaria em férias, sinalizando, entretanto, que o 

acusado, ele sim, teria recebido cópia das referidas gravações, já .lá em fevereiro de 

2014, através do OF/BSM/GJUR-PAD-158/2014. Conforme referido em meu relatório 

preliminar e baseado no AR dos Correios reproduzido nos autos (fl. 192). Só para 

constar ... 

6. De toda forma, a atual SJUR (antiga GJUR) da BSM reenviou então as tais 

gravações aos advogados de Guilherme, por meio de outra cópia da mesma exata mídia 

eletrônica, do próprio CD-R original (realce também deliberado), disponibilizado nos 

autos desde o termo de acusação, de que foi parte integrante e relevante. Mídia digital 

que, na verdade, já estava incorporada aos autos (fl. 9) do processo de MRP no - · 

do qual este P AD se origina, por assim dizer. 

7. Surpreendentemente, embora tenham recebido uma cópia gêmea idêntica 

daquela que consta nestes autos desde a instauração do processo, esstídia só í, 

dizer do acusado e de seus representantes, é "agora audível" (fi. 209). penas fgo a 

antes não era audível, por quê? \. ~ \ 
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8. Afinal, a grande preliminar da defesa de Guilherme e de sua manifestação 

sobre o parecer jurídico, dizia respeito à inaudibilidade da mídia eletrônica contendo as 

gravações, fornecidas pela corretora  (através da qual as operações foram 

executadas), das conversas entre o acusado e o investidor comitente, - , por si ou 

por seu bastante procurador, - (nas gravações chamado de - seu segundo 

nome). E também à degravação pela BSM de apenas pequenos trechos de tais 

~~ conversas, reproduzidos fora de seus contextos globais pela autorreguladora e, como tal, 

inadequados para avaliar o verdadeiro procedimento de Guilherme como agente 

autônomo de investimentos. 

9. Contudo, já agora, depois do novo reenvio da mídia eletrônica a Guilherme 

e a seus advogados, apesar de a gravação principal ser finalmente (!) audível, dizem os 

requerentes que o CD-R só lhes foi remetido pouquíssimo antes da sessão de 

julgamento. O que impossibilitou o livre exercício do princípio constitucional do devido 

processo legal, uma vez que não teria havido tempo hábil para a plena audição, análise e 

comento do conteúdo daquela mídia. Ora, ora ... 

10. E eis a grande preliminar e maior fundamento do memorial apresentado pelo 

acusado nos autos do processo (fls. 207 a 219), peça, esta sim, trazida na undécima 

hora. Uma vez que acostada já ao findar da véspera da sessão de julgamento ... 

11. De fato, a preliminar levantada no memorial alega e solicita a nulidade de 

todo o feito, por inadequação do prazo de conferência da mídia reenviada e pela "falta 

de acesso do conteúdo integral que embasou o Termo de Acusação que originou o 

presente processo, [o que] constitui nulidade insanável, tomando a nulidade do processo 

ab initio" (fi. 211 ). 

12. No mais, quanto ao mérito do processo, aquele memorial de última hora 

apenas repete, mutatis mutandis, os argumentos desenvolvidos por Guilherme e por seus 

constituídos, na defesa e na manifestação sobre o parecer jurfdico, já ante~fe~d\s. v 
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prol da total improcedência do PAD n° 42/2012. Mas por razões insubsistentes e 

insustentáveis, diga-se desde logo ... 

13. Na verdade a ampla defesa e o devido processo legal foram cabalmente 

assegurados e garantidos a Guilherme, em todo o transcorrer do processo. Tanto é que 

aceitei e recebi, como conselheiro-relator, o mencionado memorial, sem pré-aviso ou 

-r consulta antecedente. De pronto. Mesmo não havendo na causa as "questões complexas 

de fato e de direito" requeridas para apresentação de memoriais pelo artigo 454, § 3°, do 

CPC. 

14. Por outro lado, mesmo que se imagine que o acusado ou os seus advogados, 

na ultimíssima das circunstâncias, realmente só tenham conseguido ouvir com clareza as 

gravações em 2 de outubro de 2014 (fl. 209), data do recebimento do último reenvio da 

mídia digital, ainda assim, desse dia até a sessão de julgamento, transcorreu um prazo 

maior do que aquele de 5 dias, preconizado pelo artigo 40, inciso li, do CPC, para a 

vista - aqui, literalmente, a audição - de autos por advogados. 

15. Memoriais e exposições semelhantes, solicitações para apresentação de 

termos de compromisso ou quaisquer procedimentos também autorizados pelos 

regulamentos da BSM em vigor, nenhuma dessas possibilidades foi utilizada pelas 

partes. 

16. De todo jeito e adicionalmente, o acusado e/ou os seus representantes legais, 

qualquer deles poderia, melhor, deveria ter comparecido à sessão de julgamento. Para 

sustentar o seu, ou os seus respectivos pontos de vista De maneira sem dúvida mais 

eficiente do que por meio de um memorial, que é sempre por escrito. E como tal, 

limitado e completo em si mesmo. 

17 _ Mas nem Guilherme nem nenhum de seus advogados compareceu à sessão. 

Sem qualquer justificativa que os escusasse. Destarte, o julgamento dete ~ r~elia\ 
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18. Apesar disso, a sessão foi instalada, conforme previamente definido, às 

16h00 do dia 8 de outubro de 2014, na sede da BSM. E ainda determinei quinze 

minutos adicionais, para ter certeza de que nem o acusado nem alguém em seu nome 

compareceria. 

19. Presentes os outros membros da turma julgadora, conselheiros Maria Cecilia 

r Rossi e Marcus de Freitas Henriques; e, como convidados, Marcos José Rodrigues 

Torres, DAR da BSM, e Luiz Felipe Amaral Calabró, SruR da BSM. Além da 

secretária do Conselho de Supervisão, advogada Silvia Pupo, para as anotações e 

providências de apoio. 

20. Dispensada pelos membros da turma a releitura de meu relatório preliminar, 

por desnecessidade de tal medida, os três membros da turma julgadora entre nós 

consideramos e discutimos o termo de acusação, os fatos do processo, as razões de 

defesa, a manifestação do acusado sobre o parecer jurídico e, em grande profundidade, 

por ser assunto novo, o recém-apresentado memorial do acusado. 

21. Em seguida, a secretária do Conselho de Supervisão, a meu pedido, fez 

transmitir no sistema integrado de som da sala de julgamento - que é também a sala 

principal de reuniões do órgão -, o conteúdo completo de áudio da famosa mídia digital, 

tantas vezes mencionada ao longo do processo. Com todos os diálogos gravados e 

fornecidos pela corretora - ocorridos entre o acusado e o investidor 

comitente, por si ou por seu procurador, e atinentes a operações de mercado. 

22. E o fato é que então ouvimos, com muita clareza e sem perder a qualidade 

da escuta, em razão de estáticas, ruídos ou assemelhados, tudo o que o acusado e 

aqueles seus interlocutores entre si conversaram, de interesse do processo. 

23. As gravações são razoavelmente longas e muitas vezes anódinas para os 

interesses deste PAD. Porém os trechos que haviam sido pinçados pelata<té\ni<Ca d 
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BSM, reproduzidos no termo de acusação do DAR, mencionados no parecer da SJUR e 

serviram para análise fatual de certas operações pela Superintendência de 

Acompanhamento de Mercado, bem como alguns outros, não degravados nem 

transcritos em quaisquer outros documentos, atestaram de forma inequívoca: 

(i) a ótima audibilidade da mídia digital incorporada aos autos, daquele 
CD-R matriz, cujas cópias fiéis foram devidamente enviadas ao 
acusado e a seus advogados; 

(ii) a consequente e evidente improcedência da preliminar levantada nas 
primeiras manifestações da defesa e repetidas, com maior ênfase, no 
memorial; 

(iii) a indubitável culpabilidade de Guilherme, com relação à parte das 
acusações que lhe foram formuladas pelo DAR. 

24. De se notar que essas três conclusões, compartilhadas pelos membros da 

turma, bem como as ponderações mais concretas, sobre o mérito do processo, a culpa do 

acusado e a dosimetria de sua pena, foram realizadas sem a presença de nenhum dos 

representantes da área técnica da BSM - que haviam sido solicitados a se retirar, 

provisoriamente, da sala de julgamentos. 

25. Em seguida, de volta ao recinto os convidados da BSM, proferi em primeiro 

lugar minha decisão, que segue logo abaixo, na qualidade de conselheiro-relator do 

processo. 

26. Finalmente, os outros dois conselheiros já nominados, membros da turma, 

manifestaram-se oralmente, também na forma do artigo 36 do Regulamento Processual 

da BSM, e acompanharam-me o voto. In totum. 
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27. Ao fim e ao cabo, vistos, relatados e discutidos todos os principais aspectos 

deste processo, minha opinião vai exposta de forma breve e objetiva. Corno tem de ser 

nesse caso. Até porque, tão fartas as provas dos autos, tão bem formulados o termo de 

acusação e o parecer da SWR, tão apropriado o relatório preliminar - modéstia de lado 

- e tão cabal a comprovação da qualidade e nitidez de som das gravações que integram 

a mídia digital, que alongar minha declaração de voto seria despropositado. 

28. Destarte, antes de qualquer outro pronunciamento, afasto, repudio e derrubo 

a preliminar levantada pelo acusado em todos os seus termos e efeitos pretendidos. 

29. As gravações contidas no CD-R, disponibilizado a ÇJuilherme e seus 

advogados desde o termo de acusação, são perfeitamente audíveis. Ponto. Sempre 

foram. Em quaisquer das cópias exatas da mídia matriz, por óbvio. 

30. Além disso, os trechos degravados de seus conteúdos e transcritos na peça 

acusatória principal e no parecer da SruR, são mais do que suficientes para validar os 

I fundamentos das imputações feitas pelo DAR a Guilherme. 

31. Já que são absolutamente concludentes sobre o comportamento indevido do 

acusado, vis-à-vis o investidor comitente e seu bastante procurador, em infringência à 

letra e ao espírito da Instrução CVM n° 434/2006, que, à época dos fatos, dispunha 

sobre a atividade de agente autônomo de investimentos. 

32. Independentemente de alegadas discrepâncias de endereços de 

correspondência, supostos não recebimentos de reenvios de cópias das mídias ou 

chegadas de tais materiais em cima da hora do julgamento. Nada distrmp\al~ 
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33. O que importa é que o acusado, sendo aqui bem repetitivo, sempre teve 

acesso ao conteúdo integral da mídia em apreço, que nunca deixou de ser íntegra no que 

conceme à sua audibilidade. 

34. Como afirmar então que os imensos princípios constitucionais da ampla 

defesa e do devido processo legal foram inobservados ou desrespeitados? 

35. Em consequência e de novo, rej eito peremptoriamente a preliminar arguida 

nas peças de defesa do acusado. 

36. Sobre o mérito da acusação, para fazê-lo valer, basta que se atente para o 

item 13 do termo de acusação, muito bem expresso pelo DAR: 

Considerando esses diálogos, comprovou-se que Guilherme buscou a 

anuência posterior de- quanto a algumas das operações realizadas, 

tendo-lhe informado somente os resultados obtidos, ou seja, buscando a 

ratificação dos atos praticados em nome do investidor (fi. 5). 

37. Destarte, Guilherme indubitavelmente executou negócios sem ordem do 

I~ investidor, atuando claramente como seu procurador - o que seguramente não poderia 

fazer, tendo em vista a proibição taxativa do artigo 16, inciso II, daquela Instrução 

CVM no 434/2006. 

38. O dispositivo que veda ao agente autônomo de investimentos "ser 

procurador de investidores para quaisquer fins". 

39. E por essa infração o condeno, levando em conta, ademais, a plena 

responsabilidade de Guilherme, como agente autônomo de investimentos, nos termos do 

caput do artigo 17 da mesma Instrução CVM n° 434/2006. 

40. Por outro lado, desconsidero a imputação também feitatlo DAR ao 

acusado, de infringência ao artigo 15, inciso li, ~a referida Instrução CV n° 43~20 
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o item que determina dever o agente autônomo de investimentos "abster-se da prática de 

atos que possam ferir a relação fiduciária entre investidores e a instituição financeira à 

qual estiver vinculado". 

41. Por entender que essa outra ilicitude atribuída a Guilherme no termo de 

acusação do DAR é plenamente absorvida pela outra, anterior, de haver atuado como 

_,- procurador do investidor. 

..------ . 

42. E aqui repito a mesma ressalva que fiz no relatório preliminar, de que tanto 

faz Guilherme haver agido como procurador do investidor, - · ou de seu 

mandatário legal, -

43. Porque um agente autônomo de investimentos não pode atuar como 

procurador de emitente de ordens no mercado de títulos e valores mobiliários. Fim da 

estória. 

44. Em conclusão, pelos motivos acima, condeno o acusado por infringência ao 

artigo 16, inciso li e artigo 17, caput, da Instrução CVM no 434/2006 . 

45. E assino-lhe uma pena de multa, que me parece bem adequada, estipulada 

em R$ 20.000,00. 

46. Efetuem-se as correções e ajustes de praxe e assegurem-se ao acusado todos 

os seus direitos recursais ao Conselho de Supervisão, em pleno. 

47. É como voto. 

Luiz de Figueired Forbes 
Conselheiro-Relator 
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