Proccesso Admiinistrativo nº RJ-20133-267
Reg. Col.
C nº 8273
3/2013

Interessad
dos:

X Investim
XP
mentos CCTV
VM S.A. e Mário Marttins de Melllo Neto

Assunto:

Pedido de reeconsideraçãão da decisãão do Coleggiado em prrocesso de Mecanismo
P
M
o
d Ressarcim
de
mento de Prrejuízos

Diretor Reelator:

P
Pablo
Renterria

R
RELATÓRI
IO

I.

Ob
bjeto

1.
Cuiida-se de “recurso inominado”
i
” interposto
o, em 26.112.2014, por XP Inv
vestimentoss
Corretora de Câmbioo, Títulos e Valores Mobiliários
M
S.A. (“XP
P Investimenntos” ou “C
Corretora”))
contra a deecisão do Colegiado
C
daa CVM prooferida, em 18.3.2014, que, provenndo recurso
o formuladoo
contra decisão do Pleeno do Connselho de Suupervisão da
d BM&F Bovespa
B
Suupervisão dee Mercadoss
(“BSM”), reconheceuu a procedênncia da recllamação ap
presentada por
p Mário M
Martins de Mello
M
Netoo
(“Reclamaante”) contrra a Correttora, no âm
mbito do Mecanismo
M
de Ressarrcimento dee Prejuízoss
(“MRP”).
2.
Quaanto aos faatos anterioores à referrida decisão
o do Coleggiado, remeeto aos relaatórios quee
acompanhaaram os vottos proferidos pela Direetora Ana Novaes
N
naquuela ocasiãoo e na decisão anterior,,
proferida em
e 23.7.20113 (fls. 698--708). Passoo a relatar os fatos supeervenientes..

II.

Da decisão doo Colegiadoo de 18.3.20014 (fls. 866
6-875)

3.
Na Reunião nº
n 09/2014, realizada em
e 18.3.2014, o Coleegiado, acom
mpanhando
o o voto daa
Diretora Relatora
R
Anna Novaess, decidiu, por unanim
midade, prrover o reccurso interrposto peloo
Reclamantte para refoormar a decisão do Pleno da BS
SM (fls. 7887-806), quue, por maiioria, haviaa
julgado im
mprocedentee o pedidoo de ressarrcimento fo
ormulado junto
j
ao M
MRP. Dessee modo, o
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Colegiado determinouu que o Recclamante foosse ressarccido no valoor de R$ 555.234,72, devidamentee
corrigido nos
n termos do
d regulameento do MR
RP.
4.
Em
m seu voto, a Diretora Relatora deestacou con
ncordar com
m o entendiimento da maioria
m
doss
conselheiroos do Plenno da BSM
M, segundo o qual não assistiria razão ao Reclamantee quanto à
alegação de
d que não teria autorrizado as ordens execu
utadas em seu nome pela Correttora. Nessee
sentido, a Diretora Relatora
R
reessaltou quee a ausênccia das graavações gerra forte preesunção daa
inexistênciia das ordenns supostam
mente transm
mitidas pelo
o Reclamannte. No entaanto, tal preesunção nãoo
seria absolluta, podenddo ser elididda diante dee provas em
m sentido oposto, como verificado no caso em
m
apreço. Asssim, a fartaa experiênciia do Reclam
mante na reealização dee operações de bolsa, bem
b como o
fato de acoompanhar de
d perto seuus investim
mentos, por meio do Home
H
Brok
ker e dos in
nformativoss
enviados pela
p
BM&F
FBOVESPA
A, permitiam
m inferir qu
ue ele “tinhha consciência das opeerações em
m
seu nome, de seu resuultado e, meddiante suass ações, consentiu com esse” (fl. 869).
5.
No entanto, a Diretora Relatora iddentificou uma
u
questãão que havvia passado
o até entãoo
despercebiida ao longoo do processso. O Reclamante terria contrataddo a Correttora para prrestar-lhe o
serviço de consultoriaa de valores mobiliários, o qual, co
ontudo, teriia sido desempenhado por
p agentess
autônomoss de investimento vinnculados à Corretora que
q não esstavam autoorizados peela CVM a
executar taal serviço.
6.
Ainnda de acorddo com a Relatora,
R
a Innstrução CV
VM nº 434/22006, em vigor à época dos fatos,,
vedava, em
m seu art. 16, IV, alínea
a
“a”, o exercício
o da atividdade de coonsultoria por
p agentess
autônomoss de investim
mento, de modo
m
que a Corretora teria infringgido a regulamentação
o vigente aoo
delegar a prestação
p
deesse serviço aos agentes vinculado
os a ela.
7.
Nesssa esteira, a Diretora Relatora
R
enntendeu que, ao contrárrio do que sse verifica no
n exercícioo
irregular (não
(
autoriizado) da atividade de adminiistração dee carteira, que não justifica o
ressarcimeento pelo MRP
M
das perrdas decorreentes das op
perações efeetuadas em nome do in
nvestidor, a
prestação irregular
i
doo serviço de
d consultorria, no caso
o em apreçoo, daria cauusa à inden
nização dass
perdas sofr
fridas. De um
u lado, poorque, nessee caso, “a escolha
e
do profissionaal que iria atender aoo
Reclamantte foi feita com
c
a coniivência da Corretora, que é quem
m tinha a oobrigação de
d prover o
serviço” (ffl. 871).
8.
De outro lado,, porque o exercício irrregular da consultoriaa de valoress mobiliário
os guardariaa
relação dirreta com as perdas sofr
fridas, uma vez
v que a “a
“ decisão de
d investimeento do investidor ficaa
comprometida pelo asssessoramento inadequuado permitido pela Reclamada [[Corretora]]” (fl. 872)..
Nesse senttido, a Direetora Relatoora destacouu também que
q a deleggação do seerviço de co
onsultoria a
quem não está autorizado a presstá-lo confiiguraria vio
olação ao deever de diliigência pelaa Corretoraa
contratada,, tornando-aa responsávvel pelos preejuízos daí decorrentes
d
.
9.
De acordo com a Diretoora Relatora, tal hipóttese estariaa abrangida pelo MRP
P, que, noss
termos do art. 77, caput, da Innstrução CVM nº 461/2007, se destinaria ao ressarciimento doss
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prejuízos decorrentess de “açãão ou omisssão de pessoa
p
autoorizada a operar, ou de seuss
administraadores, emppregados ouu prepostos, em relação
o à intermeddiação de nnegociaçõess realizadass
na bolsa ouu aos serviçços de custóódia”.
10.
Porr fim, quantto ao valor da indenizaação devidaa, a Diretorra Relatora entendeu que
q “a fontee
do prejuízzo não comp
mporta a exxclusão de operações autorizadas, pois aquui o probleema não see
relaciona com
c
a autoorização de operações, mas com o assessoraamento irreggular que o investidorr
vinha receebendo” (fl
fl. 872). Neessa direçãão, a Direttor Relatoraa chegou aao valor to
otal de R$$
61.231,94, que, todavvia, ultrapasssava o valoor de R$ 55
5.234,72, prretendido peelo Reclam
mante. Destaa
feita, consiiderou esse último valoor como a inndenização cabida ao Reclamante.
R
.

III.

Do recurso in
nominado da
d XP Invesstimentos

11.
No “recurso inominado”
i
”, a XP Invvestimentos alegou, em
m síntese appertada, quee a decisãoo
objeto de recurso a condenou a ressarcir o Reclamaante com base
b
em faato jamais alegado
a
noo
processo administrativ
a
vo e sobre o qual, porrtanto, não teve sequeer a oportunnidade de se defender..
Teria ocorrrido, assim,, erro de proocedimento,, em ofensaa aos princíppios do deviido processo legal e daa
ampla defeesa.
12.
Resssaltou, nesse sentido, que o Reclaamante apreesentou recllamação perrante o MR
RP alegandoo
que a Corrretora teria executado operações sem a sua autorizaçãão e, por coonta disso, deveria serr
indenizadoo pelas perrdas daí deecorrentes. Desse mod
do, todas as
a provas produzidas durante o
processo foram
f
direccionadas a comprovar
c
se as operrações tinhaam sido ouu não autoriizadas peloo
Reclamantte. Além dissso, esse terria sido o único ponto controvertido a ser enffrentado no
os pareceress
elaboradoss pela Gerêência Jurídiica da BSM
M e nas deecisões prooferidas pella BSM, no
o curso doo
processo. Não
N haveria, portanto,, dúvida dee que a cau
usa de pedirr da pretensão do Recclamante see
restringe à suposta auusência de autorizaçãoo para as operações
o
exxecutadas ppela Correto
ora em seuu
nome.
m a XP Invvestimentos,, a decisão do Colegiado objeto dde recurso modificou
m
a
13.
De acordo com
p
da reeclamação, elegendo fato
f
distinto
o e jamais suscitado ppelo Reclam
mante paraa
causa de pedir
justificar o cabimentoo do ressarccimento prettendido. Istto porque a condenaçãoo da Correttora teria see
dado em virtude
v
da delegação
d
doo serviço dee consultoriia de valorees mobiliáriios a prepossto que nãoo
estava autoorizada a faazê-lo, em violação
v
ao art. 16, IV,, alínea “a”, da Instruçção CVM nºº 434/2006..
No entantoo, tal conduuta ilícita jamais haviia sido imp
putada à Coorretora com
mo fato cau
usativo doss
prejuízos alegados
a
pello Reclamannte.
14.
Dessse modo, a decisão “teria extrrapolado os limites de
d sua cognnição, ocassionando a
nulidade do
d julgamennto e o cercceamento de
d defesa da
a XP Investtimentos, naa medida em
e que estaa
jamais pôdde exercer adequadame
a
ente o contrraditório” (fl. 906).
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15.
Quaanto ao méérito da deecisão objetto do recurrso, a XP Investimenttos alegou que nuncaa
manteve contratos
c
d consultooria com seus
de
s
clientees, de moodo que a obrigação contratuall
supostamennte descum
mprida – e quue motivou a decisão do
d Colegiadoo – não exisstiria.
16.
De acordo coom a Correetora, o serrviço contrratado pelo Recorrentee denominaado “Planoo
“
um
m atendimeento básico ao investtidor, auxilliando-o, essclarecendo
o eventuaiss
Private” “oferece
dúvidas e formulando
f
as recomenndações adeequadas” (ffl. 910). Adduziu nesse sentido quee:
“(...)) esse apoioo, que podee se dar porr meio de um
u profissioonal qualificcado da XP
P
Invesstimentos ouu agente autôônomo de in
nvestimentos (este sempree dentro dass atribuiçõess
descritas na Insttrução CVM
M nº 497/2011
1) não se coonfunde com serviços de consultoria.
Tantto é que essses assessorees são remu
unerados com
m base nas receitas de corretagem
m
geraadas pelo clieente – e jam
mais de forma
a pontual, pelo serviço pprestado, como é o casoo
dos profissionais
p
s de consultooria” (fl. 910
0).

17.

Ainnda a propósito argumeentou que:
“(...)) ao disponibbilizar o apooio de agente autônomo de investimeento ao inveestidor, a XP
P
Invesstimentos nãão delegou a prestação dee consultoriaa, que suposttamente lhe incumbia,
i
‘àà
pessooa que não está autorizaada a fazê-lo
o’, sobretuddo porque nãão se insere, dentre suass
obriggações, a prrestações dessses serviçoss. O atendim
mento ofereccido por meiio do ‘Planoo
Privaate’ decorree naturalmennte da relaçã
ão comerciaal entre a coorretora e seeus clientes,
que, atendendo ao dever de
d diligência, deve acom
mpanhar a aatuação destes em suass
operrações finannceiras. Em
m outras palavras,
p
a conduta illícita atribu
uída à XP
P
Invesstimentos jam
mais ocorreuu” (fl. 910).

18.

Ao final do reccurso, a Corrretora form
mulou os seg
guintes pediidos:
(i)

(ii)

(iii)

a anulação da decisão do Colegiaado objeto do
d recurso ppara que sejja realizadoo
vando-se oss
novo julgaamento do recurso interposto pello Reclamaante, observ
limites da causa
c
de pedir;
caso assim
m não se enntenda, a anulação daa decisão doo Colegiad
do para quee
sejam remeetidos os auutos à BSM
M a fim de se promoveer novo julg
gamento daa
reclamaçãoo, facultanddo-se à XP Investimenntos o direiito de produ
uzir provass
para demonstrar que o contrato de
d intermeddiação celebbrado com o recorridoo
não se conffunde com a prestação de serviçoss de consulttoria;
na hipótesee de se enteender pela possibilidad
p
e de se apreeciar desde já o méritoo
das alegaçõões impugnnadas à XP Investimentos pela CV
VM, a reforma integrall
da decisãoo recorrida para que seja julgaada improcedente a reclamação,
r
,
determinanndo-se, por conseguintte, a restituuição dos vvalores pago
os ao MRP
P
pela Correttora.
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IV.

Da distribuiçãão do proceesso

19.
Em
m reunião dee Colegiadoo realizada em
e 17.3.2015, fui sorteado como relator deste processoo
para apreciiar o recursoo interpostoo pela XP Innvestimento
os.
V.

Meedidas adiciionais adottadas no cu
urso do processo

20.
Porr meio de despacho de
d 29.7.2015, encamiinhei os auutos do proocesso à Gerência
G
dee
Estrutura de
d Mercado e Sistemass Eletrônicoos, solicitand
do a adoçãoo das seguinntes providêências: (i) a
requisição de informaações à BSM
M acerca daa realização
o do pagam
mento da inddenização em favor doo
Reclamantte e do receebimento dee reembolsoo por parte da
d Corretorra; (ii) a intiimação da Reclamante
R
e
para tomarr ciência do recurso inoominado intterposto pella Corretoraa e, se assim
m quiser, maanifestar-see
no prazo de quinze diaas (fl. 916).
21.
Em
m 31.7.2015,, a BSM resspondeu ao pedido de informaçõe
i
s, esclareceendo que a indenização
i
o
concedida pelo Coleggiado da CV
VM, em 18.3.2014, haavia sido paaga ao Reclamante em 11.4.2014..
Também esclareceu
e
que, na mesma
m
dataa, a Correttora reembolsou-lhe qquantia equ
uivalente à
indenizaçãão (fls. 917-921).
22.
Em
m 18.8.2015, o Reclam
mante apreseentou as su
uas considerrações sobrre o recurso
o interpostoo
pela Correttora (fls. 9225-980), tenndo alegado,, em síntesee, que:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

o recurso é descabidoo, haja vistaa o trânsito em julgadoo da decisãão proferidaa
pelo Coleggiado da CV
VM em 18.3.2014;
não há fatoo novo a justificar a reaalização de novo
n
julgam
mento do feiito;
seria descaabida e conntraditória a pretensãoo da Correttora em qu
uerer reaverr
indenização que desem
mbolsou sem
m ressalvas;;
a motivaçãão para a innterposição do recurso seria excluusivamente o receio daa
Corretora em enfrenttar os possííveis desdoobramentos,, na esfera cível e naa
penal, de suua condenaação pela CV
VM;
a decisão do
d Colegiaddo não mereece qualqueer reparo, um
ma vez que foi tomadaa
com base em
e fartas prrovas docum
mentais;

23.
Aléém desses pontos, o Reclamantte reiterou diversos argumentos
a
que já haaviam sidoo
aduzidos no
n recurso apreciado
a
peelo Colegiado da CVM
M na decisãoo de 18.3.20014, notadaamente o dee
que a XP Investimentoos fazia, sem
m autorizaçção, a gestão
o da sua carrteira.
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24.
De acordo coom informaações prestaadas pela Procuradori
P
ia Federal Especializaada junto à
CVM, o Reclamante ajuizou
a
meddida cautelaar de atentad
do, com peddido de limiinar, em facce da CVM,,
da XP Invvestimentos e BM&F BOVESPA
A, objetivan
ndo “seja paralisado
p
e definitiva
amente nãoo
conhecido o recurso inominado intentado por
p XP Invvestimentos Corretora de Câmbio
o, Títulos e
Valores Mobiliários
M
S/A no proocedimento administra
ativo CVM nº RJ 20133/0267, objjetivando a
declaraçãoo administraativa da nuulidade da decisão
d
prof
oferida pelo Colegiadoo 09/2014, eximindo-se
e
e
aquela auttarquia em particular,
p
e as demaiss rés, de pra
aticarem quualquer ato contrário ao que já foii
decidido pela
p
CVM naquele
n
menncionado procediment
p
to administrrativo” (auttos judiciais 0090457-84.2015.4.02.5101).
M Juízo Federal
F
da 28ª Vara Feederal do Rio
R de Janeiro houve poor bem negar o pedidoo
25.
O MM.
de liminar.. O Reclam
mante interpôôs então reccurso de agravo de instrumento em
m face da mencionada
m
a
decisão, diistribuído à C. Sexta Turma
T
do E. Tribunal Regional
R
Feederal da 2ªª Região (TRF2) sob o
nº 00107177-54.2015.44.02.0000.
26.
Em
m 26.11.20115, a Exm
ma. Desembbargadora Federal
F
Rellatora Dra.. Salete Maria
M
Politaa
Maccalóz houve por bem dar paarcial provimento ao agravo
a
de innstrumento,, nos termo
os do artigoo
557, §1º-A
A, do Códiggo de Proceesso Civil (CPC)
(
“parra impedir que
q o agravante seja obrigado a
devolver quualquer impportância reecebida, nos termos da
a fundamenttação supraa”.

VOTO
1.
O recurso
r
inom
minado ora em apreço traduz, a rigor, pedidoo de reconssideração, por
p meio doo
qual a Corrretora requeer a revisãoo da decisãoo proferida pelo Colegiiado da CV
VM em 18.3.2014, que,,
provendo o recurso innterposto peelo Reclamaante contra a decisão daa BSM, recoonheceu a procedência
p
a
do pedido de ressarcim
mento formuulado por aquele, no âm
mbito do MRP.
M
2.
Connvém de prronto destaccar que, noss termos do art. 82, parrágrafo único, da Instrrução CVM
M
nº 461, de 2007, someente o invesstidor reclam
mante tem legitimidade
l
e para interppor à CVM
M recurso daa
1
decisão daa BSM quee tiver negaado o ressaarcimento pretendido.
p
A regulam
mentação vigente
v
nãoo
admite a leegitimidade do intermeediário reclaamado para recorrer à CVM
C
de deccisão final da
d BSM em
m
mecanismoo de ressarccimento de prejuízos.
p
3.
Se não
n tem leggitimidade para
p recorreer à CVM, é forçoso recconhecer, ccom maior razão,
r
que o
intermediáário também
m não está appto a pedir ao Colegiado que recoonsidere a sua decisão em sede dee
mecanismoo de ressarccimento de prejuízos. A meu ver, essa é a únnica interpreetação que resguarda
r
a
coerência da
d regulameentação quee rege o aluddido mecanismo.
1

“Art. 82. (...) Parágraffo único. O reclamante
r
poode apresentaar recurso à CVM da deecisão que tiv
ver negado o
ressarcimento.”
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4.
Nadda obstantee o expostoo acima, coonsiderando
o o que dispõem o artt. 63, § 2º,, da Lei nºº
2
9.784/19999 e o incisoo IX da Delliberação CVM nº 463/2003,3 cum
mpre ao Collegiado reveer de ofícioo
a sua decissão quando houver erroo a ser corriggido.
5.
Com
mpulsando os autos, verifico
v
que o Reclamaante baseouu a sua reclaamação jun
nto ao MRP
P
na supostaa realizaçãoo pela Correetora de operações à sua
s conta, sem
s
a sua aautorização.. Esta foi a
questão coontrovertidaa ao longoo do feito e examinaada nas divversas instââncias deciisórias quee
precederam
m o julgameento do recuurso pelo Coolegiado da CVM.
6.
No entanto, o Colegiado fundamentoou o provim
mento do reccurso em ouutro fato, qual seja, naa
delegação, supostameente irregular, da presttação do seerviço de coonsultoria dde valores mobiliárioss
que a Corrretora teria feito a ageentes autônnomos a elaa vinculadoos, em infraação à regu
ulamentaçãoo
vigente, quue vedava a esses últim
mos o desem
mpenho da alludida atividade.
7.
Desssa maneiraa, a decisãão do Coleegiado baseeou-se em fato que nnão fora aleegado peloo
Reclamantte para funddamentar a sua
s reclamaação junto ao
a MRP e taampouco foora controveertido pelass
partes interressadas e apreciado
a
peelas diversaas instânciass decisórias do feito.
8.
Enttendo que taal procedim
mento não se coaduna com os prinncípios do devido proccesso legal,,
do contradditório e da ampla
a
defessa, restando, assim, carracterizado o error in pprocedendo.
9.
Dessse modo, considero
c
necessária a revisão da decisão prooferida em 18.3.2014, cabendo aoo
Colegiado reexaminarr o recursoo interposto pelo Reclaamante conntra a decisãão do Pleno da BSM,,
tendo em conta, excllusivamentee, o fundam
mento apresentado na reclamaçãão formulad
da junto aoo
MRP.
10.
Passso então à análise doo recurso, tendo em vista a aleegação do Reclamantee de que a
Corretora teria
t
realizaado operaçõões à sua connta, mas sem
m a sua autoorização. A
As operaçõess indevidas,,
que embasam o pedido de ressarccimento, podem ser div
vididas em 4 blocos, a ssaber:
1) Operações refeerentes à aqquisição de ações
a
de em
missão da OGX;
2) Operações de compra
c
e veenda de emissão da Geerdau no meercado à vistta;
3) Operações reclamadas coomo não auttorizadas naas quais foi possível veerificar o co
onteúdo dass
4
graavações das transmissõees de ordens do Reclam
mante;
4) Operações reclamadas coomo não auttorizadas naas quais nãoo foi possíveel verificar o conteúdoo
dass gravações das transmiissões de orrdens do Reeclamante;

2

“§ 2º O nãoo conhecimentto do recurso não
n impede a Administraçãão de rever de ofício o ato illegal, desde que
q não
ocorrida precclusão administrativa”.
3
Assim prevvê o mencionnado dispositivvo: “A requeerimento de membro
m
do Colegiado,
C
(...)) o Colegiado
o apreciará a
alegação de existência de erro, omissãoo, obscuridadde ou inexatidõ
ões materiais na decisão, ccontradição en
ntre a decisãoo
e os seus fundamentos, ou dúvida na suaa conclusão, corrigindo-os
se for o caso,, (...)” (grifou-se).
c
4
Tal grupo compreende operações reealizadas, no período de 15.9.2010
1
e 5.1.2011,
5
com
m ações LLX
XL3, TCNO3,,
MRFG3, WE
EGE3, PETRL
L26, ELET3T, ELET3, CSN
NA3T e LAM
ME4T.
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11.
Quaanto aos trêês primeiroos blocos, há
h nos auto
os provas innequívocas de que as respectivass
operações foram realizzadas pela Corretora
C
em
m execução
o de ordem recebida
r
doo Reclamantte ou com a
anuência deste
d
último.
12.
Asssim, em relaação às açõões de emisssão da OGX
X, o próprioo Reclamantte reconhecce, em cartaa
enviada à BSM, ter dado
d
a ordeem (fl. 352)). Do mesm
mo modo, nessa
n
mesm
ma carta, o Reclamante
R
e
afirma quee autorizou a compra de
d 700 açõões de emissão da Gerrdau, em 7.22.2011, e a respectivaa
venda, em 3.3.2011 (ffl 351).
13.
Aléém disso, em
m relação às
à operaçõess integrantes do terceirro bloco, o R
Relatório de Auditoriaa
da BSM deestaca 8 trannscrições dee diálogos mantidos
m
en
ntre o Reclaamante e preepostos da Reclamada,
R
,
realizadas no períoddo de 15.9.2010 e 5.1.2011, naas quais fiica demonsstrada a an
nuência doo
Reclamantte (fls. 13-177).
14.
Quaanto ao quuarto blocoo, vale desttacar que, nos termos da regullamentação vigente, a
Corretora está obrigada a conserrvar as gravvações das ordens receebidas de sseus clientes, de modoo
que recai sobre
s
ela o ônus de proovar que ass operações foram autoorizadas pellos seus clieentes. Casoo
tenha falhaado no seu dever de manter
m
as graavações, háá de presum
mir-se, portannto, que as ordens nãoo
foram receebidas e, porr conseguinnte, que as operações
o
fo
oram feitas à revelia doo cliente.
15.
Cuiida-se, todaavia, de preesunção relaativa, que pode
p
ser elidida caso estejam preesentes noss
autos elem
mentos de prrova aptos a demonstrarr, direta ou indiretamennte, que as operações foram
f
feitass
com a anuêência do invvestidor.
16.
No presente caso,
c
ao coompulsar oss autos, ideentifico indícios robusstos e suficcientes paraa
oco foram reealizadas coom o consen
ntimento doo
concluir quue as operaçções compreeendidas noo quarto blo
Reclamantte.
17.
Nesssa direçãoo, cumpre sublinhar, inicialmen
nte, o perffil do Recclamante. Trata-se
T
dee
investidor experiente e arrojado,, com um histórico
h
con
nsiderável de
d operaçõees em bolsaa, inclusivee
por meio de
d outras coorretoras. No período em
e que foi cliente
c
da Planner
P
Corrretora de Valores
V
S.A..
(7.5.2004 a 29.9.20100), o Recorrente realizoou volume consideráve
c
l de operações à vista, à vista dayy
trade e a teermo, seguinndo um paddrão semelhhante ao quee seria, em seguida,
s
obsservado no período em
m
que atuou por
p meio daa XP Investimentos (fl.. 8).
18.
De outra parte, há evidênccias significcativas de que
q o Reclam
mante acom
mpanhava dee perto seuss
investimenntos. Não apenas
a
acesssava com certa frequ
uência o hoome brokerr (fls. 253-258) comoo
também coomparecia ao
a escritórioo dos agentees autônomo
os. Além disso, recebiaa da BM&FBOVESPA
A
os Avisos de Negociaação de Attivos – ANA
As, os extratos de possição em cuustódia e os avisos dee
movimentaação do BTC
C (fls. 18-19).
19.
Há ainda duass circunstânncias que contribuem para o meuu convencim
mento. A primeira
p
dizz
respeito aoo período relativament
r
te longo (110.9.2010 a 2.5.2011) durante o qual a Corrretora teriaa
realizado, continuameente, operaçções à reveelia do Reclamante, seem que estee tivesse see insurgido,,
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muito embbora recebesse regularm
mente os innformes da BM&FBO
OVESPA. A segunda refere-se
r
aoo
fato de o Reclamentte ter, em sua iniciall, pedido reessarcimentto de deterrminadas operações
o
–
mencionaddas nos trêss primeiross blocos – em relação
o às quais, no curso ddeste proceesso, restouu
comprovaddo (por meioo de prova direta)
d
que foram por ele
e autorizaddas.
20.
Porr todo o expposto, voto nos
n seguintees termos:
(i)

pelo não coonhecimentto de pedidoo de reconsiideração forrmulado pella Corretoraa;

(ii)

pela revisãão de ofícioo da decisãão do Coleg
giado profeerida na Reeunião nº 09
9/2014, em
m
18.3.2014, tendo em vista
v
a existência de errror in proceedendo; e

(iii)

pelo indefeerimento inttegral do recurso formu
ulado pelo Reclamante
R
e para que seeja mantidaa
a decisão Pleno
P
do Coonselho da BSM.
B

21.
Porr fim, resssalto que, independenntemente dos
d
próprioos limites da presen
nte decisãoo
administrativa, em virrtude de deccisão judiciaal proferida em sede doo agravo de instrumento conformee
mencionaddo nos itens 25 e 26 do Relatórrio, o invesstidor Reclaamante nãoo pode ser obrigado a
devolver a importânciia já recebidda a título de
d ressarcim
mento de dannos, até o fiinal da ação
o judicial nºº
0165561- 19.2014.4.0
1
02.5101, quee corre peraante o MM. Juízo Fedeeral da 28ª V
Vara Federaal do Rio dee
Janeiro.
Rioo de Janeiroo, 11 de fev
vereiro de 20016

Origginal assinad
do por

Paablo Renterria
Diretor
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