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1. PRELIMINAR DE NULIDADE 

1. O Recorrente argui a nulidade do presente Processo Administrativo, por não ter 

tido acesso ao conteúdo integral do Termo de Acusação, em especial as gravações de 

conversas telefônicas mantidas com 

2. Na sessão de julgamento realizada em 08/10/2014, a Turma Julgadora que 

proferiu a decisão ora recorrida já havia constatado que os arquivos de áudio do CD eram 

perfeitamente audíveis, tendo afastado, por essa razão, a mesma preliminar que é aqui 

reiterada pelo Recorrente. 

3. Uma vez que a questão já foi analisada e superada pela Turma Julgadora, vo~ 

pela rejeição da preliminar de nulidade do presente processo. v 
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2. DOMÉRITO 

4. O presente Recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pela Turma 

Julgadora que, de forma unânime, aplicou ao Recorrente a pena de multa no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), por infração aos arts. 16, inciso li, e 17, caput, da Instrução 

CVM n° 434/20061
• 

5. Do exame dos autos, extrai-se que houve cabal comprovação de que o Recorrente 

atuava como procurador de - operando livremente a carteira desse investidor, 

preocupando-se apenas em obter a anuência posterior de - quanto a algumas das 

operações realizadas, de forma a ratificar os atos praticados em nome do investidor. 

6. Em que pese os argumentos do Recurso, não há dúvidas de que o RecmTente 

executou negócios sem ordem do investidor, dada a ausência de qualquer comprovação 

dessa natureza. Os diálogos com - apenas corroboram esse fato, pois nelas o 

Recorrente apenas informa a posteriori o resultado das operações por ele já realizadas. 

7. Não há, portanto, no Recurso de fls. 234/244, qualquer elemento capaz de 

infirmar as premissas adotadas pela Turma Julgadora, quando constatou a violação à 

regra constante do art. 16, inciso 11, da Instrução CVM no 434/2006. 

8. Conforme bem ressaltado pela Superintendência Jurídica, a proibição para que 

agentes autônomos atuem como procuradores dos clientes de instituições intermediárias 

reside no claro conflito de interesses decorrente de sua atuação como preposto da 

instituição intermediária à qual estão vinculados. 

1 Conforme destacado no Relatório, a Turma Julgadora absolveu o Recorrente da acusação de infração ao 
art. 15, inciso 11, da Instrução CVM n° 434/2006, por entender que referida infração estaria absorvida pela 
infração ao art. 16, inciso Il, da Instrução CVM n° 434/2006. 
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9. O conflito de interesses, no caso, decorre dos incentivos remuneratórios que os 

agentes autônomos de investimento podem ostentar, frequentemente atrelada ao volume 

de corretagens geradas por clientes por ele atendidos. Esses incentivos apresentam forte 

potencial de induzir os agentes autônomos a incorrer na prática de intermediação 

excessiva, ou churning. 

1 O. Como anota Rui de Oliveira Neves, "o churning ou centrifugação de uma conta 

exige que o intermediário financeiro se possa dedicar às atividades de negociação por 

conta de outrem (recepção e execução de ordens e gestão de carteira), podendo tanto 

ocorrer por força de uma atividade de consultoria incidental, como no contexto de uma 

situação de gestão discricionária de carteiras" _2 Conforme adverte o referido autor, "a 

figura da intermediação excessiva verifica-se relativamente a um cliente, quando o 

intermediário financeiro encarregado de executar por conta deste ou de o aconselhar a 

realizar operações no mercado de capitais, aproveitando o domínio ou controle que tem 

da carteira de investimentos do cliente e abusando da confiança nele depositada, realiza 

ou incita o cliente a realizar operações excessivas no volume ou na frequência, com o 

propósito de multiplicar as suas comissões ou de realizar outros proventos em vantagem 

ou no interesse próprio, descurando a prossecução dos objectivos de investimentos (ou 

dos interesses) do seu cliente", em detrimento do melhor interesse dos investidores, em 

razão de terem sua remuneração atrelada às corretagens produzidas nos negócios 

realizados pelos clientes da instituição intermediária. 

2 In "0 Conflito de Interesses na Intermediação Financeira". Capitulo do livro "Conflito de Interesses no 
Direito Societário e Financeiro". Portugal: Almedina, 2010, p. 411. 
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11. A CVM, ao instituir a proibição em comento, o fez com a clara finalidade de evitar que, 

por meio da outorga de mandato, o agente autônomo estivesse em condições de capturar a conta 

do cliente, podendo, a partir dessa legitimação para emitir ordens em nome do cliente, incorrer 

em situação de grave conflito de interesses, em razão dos incentivos atrelados à sua fom1a de 

remuneração3
• 

12. Essa é a mesma razão pela qual a Instrução CVM n° 497/2011, em seu art. 13, 

inciso IV4
, veda também que o agente autônomo de investimento atue como 

administrador de carteira do cliente da instituição intermediária à qual esteja vinculado. 

Com mais razão, nesses casos o agente autônomo teria total e legítimo domínio sobre a 

carteira do investidor, estando sujeito ao mesmo conflito de interesses decorrente de 

possíveis ganhos auferidos por força do volume de corretagem gerada pelos negócios 

realizados em nome do investidor. 

13. No caso dos autos, o Recorrente claramente violou a regra proibitiva constante do 

art. 16, inciso li, da Instrução CVM n° 434/2006, em vigor à época dos fatos, não 

havendo qualquer reparo a ser feito na decisão proferida pela Turma Julgadora. Também 

não vejo qualquer reparo a ser feito no tocante ao valor da multa fixada pela Turma 

Julgadora, que representa, a meu ver, resposta adequada à infração praticada 

Recorrente. 

3 Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho do Relatório de Análise referente à Audiência Pública SDM n° 
03/2010: "A CVM entende que as atividades de consultoria e de administração de carteira são 
incompatíveis com as atividades dos agentes autônomos de investimentos. Essa incompatibilidade decorre 
do fato de que, tanto a consultoria como a administração de carteira devem ser contratadas pelo cliente e 
criam uma relação fiduciária entre ele e o profissional. O agente autônomo é profissional vinculado ao 
intermediário (hoje a um ou mais intermediários) e é por ele remunerado- seu ganho decorre de atividades 
de venda. Os conflitos de interesses existentes entre tais posições tomam incompatíveis tais atividades". 
4 Correspondente ao art. 16, inciso IV, alínea "b", da Instrução CVM n° 434/2006, vigente à época dos 
fatos. 
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14. Desse modo, voto pelo improvimento do presente Recurso. 

São Paulo, 25 de junho de 2015. 
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