PROCES
SSO ADMINISTRAT
TIVO RJ-22012-8574
Reg.. Col. 8763//2012

Reclaman
nte:

Aníbal Pappa Júnior

Reclamad
da:

Planner Coorretora de Valores
V
S.A
A.

Assunto:

Recurso innterposto contra
c
deciisão da BM&FBOVE
ESPA Sup
pervisão dee
Mercados – BSM quue indeferiiu pedido de ressarciimento no âmbito doo
Mecanismoo de Ressarccimento de Prejuízos (““MRP”)

DECLAR
RAÇÃO DE
D VOTO

1.

m a Relatorra que não cabe ao MRP conceder a indeniização preteendida peloo
Conncordo com

Reclamantte. O que see depreendee dos autos é que o Reeclamante reecebia reguularmente in
nformativoss
sobre as suuas operaçõões, acessavva frequenttemente o home
h
brok
ker, bem coomo atendeeu repetidass
vezes às chhamadas dee garantia. Tudo
T
isso, como apon
ntado pela Relatora,
R
deemonstra qu
ue ele tinhaa
ciência e acompanhav
a
va as operações feitas à sua contaa pela Reclamada, de m
modo que não
n merecee
prosperar a alegação de
d que eram
m feitas à suaa revelia.
2.

Ainnda que resttasse comprrovado, no curso do prrocesso, o exercício
e
irrregular da atividade
a
dee

agente auttônomo de investimennto ou da atividade
a
de
d administrração de reecursos porr parte doss
prepostos da Reclam
mada, não se justificcaria a ind
denização, uma vez qque aquelaas supostass
irregularidades não guuardariam reelação diretta e necessáária com os prejuízos
p
allegados.
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3.

Quaanto à prátiica de churn
ning, concoordo com a Relatora quue a sua connfiguração, neste caso,,

é obstada ante a eviddência de quue o Reclam
mante acom
mpanhava de
d perto as negociações que eram
m
feitas à suaa conta pelaa Reclamadaa.
4.

Porr essas razõões, também
m nego provvimento ao recurso intterposto pelo Reclamaante, com a

consequente manutençção da decissão do Conselho de Su
upervisão daa BSM.

R de Janeirro, 11 de ag
Rio
gosto de 20115

Origginal assinad
do por

Pablo Renterria
DIRETOR

Página 2 de 2
Processo Adminnistrativo CVM
M RJ-2012-85574

