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TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 31/2016 

Defendente: Waldir Pascoalino de Camargo Júnior 

I. INTRODUÇÃO 

1. O Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESP A Supervisão de Mercados 

("BSM"), no exercício da competência que lhe é conferida pela Instrução da Comissão de 

Valores Mobiliários ("CVM") n° 461, de 23 de outubro de 2007, determina a instauração 

de Processo Administrativo de Rito Ordinário, em face de Waldir Pascoalino de 

Camargo Júnior, agente autônomo de investimento, inscrito no CPF/MF sob o n° 

218.410.968-14, residente e domiciliado no Município de Ribeirão Preto, Estado de São 

Paulo, na Travessa Andre Maschietto, n° 58, Ipiranga, CEP 14055-537 ("Waldir" ou 

"agente autônomo"), em razão dos fatos e elementos de autoria e materialidade de 

infrações apurados no âmbito do processo de Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo 

("MRP") n° 351/2016 ("MRP 351/2016") originado da reclamação apresentada por Luiz 

Clemente Lunardi ("Cliente" ou "Reclamante"). Os autos do MRP 351/2016 estão anexos 

(Doc. 1) e constituem parte integrante deste Termo de Acusação. 
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11. IRREGULARIDADES VERIFICADAS 

2. No decorrer da análise do MRP 351/2016, foram identificados indícios de que o 

agente autônomo de investimentos Waldir, único assessor do Reclamante, recomendou 

operações e produtos fora do perfil de investimento do Cliente. Essas operações foram 

autorizadas pelo Reclamante, com base na informação dada por Waldir de que os riscos 

econômicos de perda das operações estariam limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

3. Como se verá, Waldir infringiu o artigo 5° inciso I1da Instrução CVM n° 539/2013, 

de 13 de novembro de 2013 (ICVM n° 539/13), porque recomendou operações e produtos 

fora do perfil de investimento do Cliente. Waldir também infringiu o artigo 10, parágrafo 

único, inciso I2 da Instrução CVM no 497, de 3 de junho de 2011("ICVM no 497/11"), 

porque garantiu ao Cliente um limite de risco que não poderia ter sido previamente 

determinado. 

1 "Art. 5° É vedado às pessoas referidas no art. 1 o recomendar produtos ou serviços ao cliente quando: I - o 
perfil do cliente não seja adequado ao produto ou serviço;" 
2 "Art. 1 O. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, 
empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua 
posição, em relação aos clientes e à instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários 
pela qual tenha sido contratado. 
Parágrafo único. O agente autônomo de investimento deve: I - observar o disposto nesta Instrução, no código 
de conduta profissional referido no art. 19, inciso I, nas demais normas aplicáveis e nas regras e 
procedimentos estabelecidos pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela 
qual tenha sido contratado;" 
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111. FATOS 

4. Em 22.3.2016, Luiz Clemente Lunardi apresentou a reclamação ao MRP, por meio 

da qual pretendia ressarcimento no valor de R$ 305.713,15 (trezentos e cinco mil, 

setecentos e treze reais e quinze centavos), em função da suposta realização pela Fator S.A. 

CV ("Fator" ou "Corretora") de sucessivos negócios em seu nome, sem a "real 

aquiescência [do Reclamante] e como verdadeiros 'administradores de carteira', embora 

não carregassem autorização legal" (fls. 4 do MRP 351/2016), no período de 1°.5.2015 a 

31.12.2015. 

5. Segundo o Cliente, sua conta perante a Corretora teria sido aberta, em maio de 

2015, por intermédio de Waldir, vinculado à KZN Capital AAI ("KZN"), sociedade de 

agente autônomo preposta da Fator: "O Reclamante ( ... ) foi procurado em sua Cidade, 

Ribeirão Preto, em meados de Abril de 2015 por Waldir Pascoalino de Camargo Júnior 

(Junior), que se apresentou como representante da Fator na qualidade de agente autônomo 

de investimento" (fls. 1 e 2 do MRP 351/2016). 

6. O Cliente narrou em sua Reclamação que ao primeiro contato direto com Waldir, 

foi informado que Luiz Wagner da Silva Delfante ("Delfante"), operador da Fator, 

receberia as ordens do Reclamante na Corretora. Nessa oportunidade, o Reclamante 

informou a Waldir que o seu perfil de investimentos deveria ser classificado como 

conservador e seus limites de perdas não deveriam ultrapassar 5% do patrimônio investido, 

no valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), aplicados no mercado financeiro por 

meio de vinculação de Certificados de Depósitos Bancários. 
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7. Ainda de acordo com o Cliente, ele teria sido orientado por Waldir a repassar todas 

as ordens por e-mail diretamente a Delfante, operador da Fator. As operações deveriam ser 

realizadas da seguinte forma: Waldir "montaria as operações através de e-mails para o Sr. 

Clemente; o Sr. Clemente por sua vez deveria somente retransmitir o teor destes e-mails 

para a Reclamada via Delfante em forma de ordens e este (Delfante) consumaria as 

operações junto ao mercado respectivo. Este modus operandi se repetiu durante o período 

subsequente, conforme se extrai dos e-mails anexos, tanto é que os horários destas 

mensagens assim denunciam: o primeiro e-mail partia da Capital [KZN] do endereço 

jcamargo@kzncapital.com.br para o Reclamante e o texto continha os dizeres que 

deveriam ser retransmitidos; o Reclamante então 'encaminhava' o idêntico teor, só que 

partindo do seu endereço eletrônico, para a Corretora via Delfante e a partir daí o 

Reclamante não sabia mais como as transações se materializavam, já que o Delfante e/ou 

Junior [Waldir] mandavam noticias quando objetivavam realizar novas operações, sempre 

fazendo o Reclamante crer que os resultados estavam sendo positivos, até porque o 

contrário não era noticiado" (fls. 3 e 4 do MRP 351/2016). 

8. O Cliente não teria participado de nenhuma das operações que foram realizadas em 

seu nome pela Corretora. O agente autônomo, portanto, ter-se-ia valido do 

desconhecimento do Reclamante acerca do funcionamento do mercado para induzi-lo a 

enviar ordens, à Reclamada, de operações complexas, cujos riscos não eram desejados pelo 

Reclamante. 

9. O Reclamante argumentou que foi induzido a erro quanto às reais motivações das 

operações sugeridas e quanto ao resultado dessas operações, as quais, segundo o 

Reclamante, implicaram resultados negativos e perdas patrimoniais no valor total de 

R$ 305.713,15. 
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10. A Corretora, por sua vez, informou nos autos do MRP 351/2016 "que em completa 

observância aos ditames legais, sempre acatou as ordens enviadas pelo e-mail do cadastro 

do Cliente, devidamente assinadas digitalmente (identificando o cliente em questão). 

Diante disto, resta[ria] comprovado o estrito cumprimento das ordens do Cliente por parte 

da Reclamada" (fls. 160 do MRP 351/2016). 

11. A este respeito, nos autos do MRP 351/2016, a Superintendência de Auditoria de 

Participantes da BSM elaborou o Relatório n° 437/2016 Guntado às fls. 199/206 do MRP 

351/2016 e destacado no Doc. 2, anexo a este Termo de Acusação) e concluiu que: 

(a) "há ordem do Reclamante para todos os negócios executados em seu nome por 

intermédio da Reclamada no período reclamado, conforme constatamos por meio dos 

e-mails apresentados pelo Reclamante às fls. 29 a 127 deste processo e por meio dos 

e-mails apresentados pela Reclamada em resposta ao Ofício OF/BSM/SJUR/MRP-

1202/2015 à fl. 155 deste processo [MRP 351/2016]" (fls. 204 do MRP 351/2016); 

(b) "Às fls. 29/127 [do MRP 351/2016] é possível verificar que agente autônomo de 

investimento Waldir Pascoalino de Camargo Júnior recomendou operações ao 

Reclamante e que o Reclamante enviou as ordens relacionadas a todos os negócios 

executados em seu nome por intermédio da Reclamada no período de 1°.5.2015 a 

31.12.2015. As recomendações estavam relacionadas aos mercados e de empréstimo 

de ações (BTC) - Tomador, estruturadas na modalidade long short, no qual o 

objetivo é comprar um ativo no mercado à vista e vender outro ativo no mercado à 

vista, com liquidação lastreada no mercado de empréstimos (BTC)- Tomador, com 

resultado financeiro próximo a R$ 0,00" (fls. 205 do MRP 351/2016); 
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(c) "O Reclamante preencheu o questionário do perfil do investidor, apresentado pela 

Reclamada em resposta ao Ofício OF/BSM/SJUR/MRP-1202/2015 às fls. 186 a 187 

deste processo, por meio do qual seu perfil foi definido como Moderado pela 

Reclamada. Conforme definição da Reclamada, o perfil Moderado permite 

recomendação de operações com ações no mercado à vista, mas não permite 

recomendação de operações com ações no mercado de empréstimos de ações (BTC) 

-Tomador ou estruturadas na modalidade long short" (fls. 205 do MRP 351/2016). 

12. As operações referidas acima foram todas indicadas por Waldir ao Reclamante e 

consubstanciaram recomendações fora do perfil de investimento do Cliente. Essas 

operações se distribuíram ao longo de 6 (seis) pregões entre os dias 14.5.2015 e 10.12.2015 

e, conforme apurado no Relatório de Auditoria, resultaram em prejuízo de R$ 290.907,31. 

IV. ÂMBITOS PROCESSUAIS NA BSM 

13. 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 ICVM n° 461/07. O 

outro apura infrações cometidas por participantes do mercado às normas cujo cumprimento 

a BSM está incumbida de fiscalizar e, quando pertinente, aplicar as penalidades cabíveis. 

Assim, as decisões em processos de MRP são independentes do presente Termo de 

Acusação, uma vez que o MRP se limita ao ressarcimento nos casos previstos na ICVM n° 

461107, não adentrando no mérito da conduta dos agentes, o que ora se objetiva. 

14. O MRP 351/2016 não estava concluído ao tempo da instauração deste processo 

administrativo. Ainda assim, independentemente da realização ou não de ressarcimento 
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ocorrido no âmbito do MRP, e tendo em vista que no presente caso foram detectadas 

infrações às regras de funcionamento do mercado, a BSM deve apurá-las em sede deste 

processo administrativo e adotar as medidas disciplinares cabíveis, nos termos dos artigos 

36, §2°3 e 43, inciso IV4 da ICVM n° 461/07. 

V. CONDUTA DE WALDIR 

a. FALHA NO DEVER DE DILIGÊNCIA 

15. Na análise do MRP 351/2016, observou-se que Waldir, assessor do Reclamante, 

recomendou, nos dias 14.5.2015, 9.6.2015, 30.6.2015, 14.7.2015, 4.8.2015 e 5.8.2015 5
, 

operações estruturadas long short 6 ao Cliente, sem informá-lo sobre os riscos do 

3 Art. 36. O Departamento de Auto-Regulação, o Diretor do Departamento de Auto-Regulação e o Conselho 
de Auto-Regulação são os órgãos da entidade administradora encarregados da fiscalização e supervisão das 
operações cursadas nos mercados organizados de valores mobiliários que estejam sob sua responsabilidade, 
das pessoas autorizadas a neles operar, bem como das atividades de organização e acompanhamento de 
mercado desenvolvidas pela própria entidade administradora. 
( ... ) 
§2° Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, ao Diretor do Departamento de Auto-Regulação e ao 
Conselho de Auto-Regulação, conforme previsto nesta Instrução, no estatuto social e em seus regulamentos, 
monitorar, de ofício ou por comunicação do Diretor Geral ou de terceiros, o cumprimento das regras de 
funcionamento do mercado e da entidade administradora, bem como impor as penalidades decorrentes da 
violação das normas que lhes incumba fiscalizar. 
4 Art. 43. Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam 
conferidas: ( ... ) 
IV- instaurar, instruir e conduzir processos administrativos disciplinares para apurar as infrações das normas 
que lhe incumbe fiscalizar. 
5 Conforme e-mail acostados aos autos do MRP 351/2016, destacados no Doc. 4, anexo a este Termo de 
Acusação. 
60peração long short é estratégia de negócios que envolve o empréstimo de ação. Isto porque, a operação 
long short implica (I) a venda de ativo que o investidor não possui e, com o recurso da venda, (11) a compra 
de um outro ativo, apostando em sua valorização. Para a venda a descoberto, é preciso alugar o ativo vendido 
a descoberto para entregar ao comprador. A estratégia long short envolve, portanto, uma posição vendida em 
um ativo e comprada em outro ativo, como objetivo de obter lucro quando a operação for liquidada. 
Estratégias de investimento com operações complexas devem ser indicadas para investidores de perfil 
agressivo, dispostos a riscos elevados. 
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investimento e fornecendo ao Cliente informações falsas sobre o limite de risco do produto 

oferecido, em infração aos deveres de diligência e boa-fé da atividade de agente autônomo, 

dispostos no artigo 1 O, parágrafo único, inciso I da ICVM no 497/11. 

16. A prestação de informações a investidores, que inclui as atividades de suporte e 

orientação, é função do agente autônomo de investimento, prevista no artigo 1°, inciso III e 

parágrafo único, da ICVM n° 497/11 7
, desde que tais informações se refiram aos produtos 

e serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, a qual o agente autônomo de investimento esteja vinculado. Os agentes 

autônomos de investimento estão autorizados, portanto, a informar seus clientes a respeito 

de condições do mercado, fatores de risco e outros aspectos relacionados à atividade de 

captação de clientes e à representação comercial dos intermediários. 

17. A atividade de prestação de informações a investidores está vinculada ao dever de 

os agentes autônomos agirem com probidade, boa-fé e ética profissional. Assim, haverá 

falha nos deveres de diligência do agente autônomo de investimento sempre que o 

profissional, em sua atividade de assessoramento do cliente, deixar de prestar informações 

sobre as condições de mercado e sobre os riscos dos produtos oferecidos aos investidores 

ou prestá-las de maneira falsa, induzindo o investidor a erro. 

7"Art. 1 o Agente autônomo de investimento é a pessoa natural, registrada na fonna desta Instrução, para 
realizar, sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de 
valores mobiliários, as atividades de: ( ... ) III -prestação de infonnações sobre os produtos oferecidos e sobre 
os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual 
tenha sido contratado. Parágrafo único. A prestação de informações a que se refere o inciso III inclui as 
atividades de suporte e orientação inerentes à relação comercial com os clientes, observado o disposto no art. 
10." 
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18. Neste caso, Waldir prestou informações ao Cliente ressaltando que o risco de perda 

nas operações sugeridas pelo próprio Waldir estaria limitado a, no máximo, 5% do 

patrimônio investido (R$ 600.000,00), i.e. R$ 30.000,00, conforme abaixo. 

19. O Cliente, em 12.5.2016 (fls. 37 do MRP 351/2016, destacado como Doc. 3, anexo 

a este Termo de Acusação), enviou a Waldir e-mail ressalvando o seu perfil de 

investimento: "[r]atificamos o parâmetro aceitável de risco nas operações que vier a 

realizar, mesmo considerando a autorização do titular Luiz Clemente Lunardi, ou de quem 

este indicar, respeitando sempre o limite de risco de 3% e, excepcionalmente, de até 5% 

[R$ 30.000,00], premissa esta que só poderá ser alterada mediante expressa autorização do 

titular, em documento por ele assinado, inclusive com firma reconhecida em Tabelião de 

Notas". 

20. O Cliente, nessa mensagem transmitida a Waldir, expressa aversão a riscos que 

pudessem implicar perdas patrimoniais superiores a R$ 30.000,00. 

21. Em resposta, Waldir, por e-mail (fls. 37 do MRP 351/2016, destacado como Doc. 3, 

anexo a este Termo de Acusação) assegurou ao cliente: "Reafimo que todos os parâmetros 

acordados em reunião em vossa empresa serão seguidos a risca no nosso dia-a-dia". 

22. Mesmo tendo conhecimento dos limites de nsco do Reclamante, Waldir 

recomendou operações long short, cujos riscos de perda patrimonial não poderiam ser 

previamente mensurados. 

23. O Cliente, portanto, enviou ordens com as operações sugeridas por Waldir, sem que 

lhe fossem oferecidas informações necessárias sobre a operação long short e, 
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especialmente, sobre os riscos a ela inerentes, de forma a permitir uma tomada de decisão 

informada e consciente pelo investidor. Waldir prestou informações que levaram o cliente 

a entender que os seus investimentos possuíam riscos e perdas limitadas e, mesmo diante 

da orientação expressa do Cliente acerca do limite de risco de suas operações, Waldir 

recomendou operações estruturadas long short, que não poderiam ter limites de perda 

predeterminados. 

24. Assim, o Cliente emitiu ordens à Fator com base na garantia prestada por Waldir de 

que o limite de perda de seus investimentos estaria limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). No entanto, o Relatório de Auditoria demonstrou que o prejuízo do Cliente, com a 

execução das operações sugeridas por Waldir totalizou R$ 290.907,31. 

25. Na qualidade de agente autônomo de investimento, Waldir deveria ter agido com a 

diligência, probidade e boa fé, de forma a prestar informações corretas sobre os riscos de 

investimentos sugeridos ao Cliente. 

b. INADEQUAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS AO PERFIL DO CLIENTE 

26. O Relatório da Superintendência de Auditoria de Participantes (Doc. 2), referido na 

seção III acima, concluiu que as operações realizadas em nome de Luiz Clemente Lunardi 

foram lastreadas em ordens enviadas pelo próprio investidor. 

27. Contudo, o Relatório ressaltou: "nos e-mails apresentadas pelo Reclamante às fls. 

29 a 127 deste processo [MRP 351/2016], constatamos que o Agente Autônomo de 

Investimento Waldir Pascoalino de Camargo Júnior recomendou operações ao Reclamante 

e que o Reclamante enviou as ordens relacionadas a todos os negócios executados em seu 
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nome( ... ) As recomendações estavam relacionadas aos mercados à vista e de empréstimos 

de ações (BTC) - Tomador, estruturas na modalidade long short, na qual o objetivo é 

comprar um ativo no mercado à vista e vender outro no ativo no mercado à vista ( ... ) O 

perfil moderado [do investidor] não permite recomendação de operações com ações no 

mercado de empréstimos de ações (BTC)- Tomador ou estruturadas na modalidade long 

short" (fls. 205). 

28. A este respeito, o artigo 5° da ICVM 539/2013 dispõe que é vedado às pessoas 

habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição, os consultores e os 

administradores de carteiras de valores mobiliários recomendar ou realizar operações ou 

prestar serviços sem que verifiquem sua adequação ao perfil do cliente ou recomendar ou 

ofertar produtos ou serviços ao cliente quando o perfil do cliente não seja adequado ao 

produto ou serviço. 

29. Assim, a ICVM n° 539/2013 veda a realização de oferta ou recomendação em três 

hipóteses principais: (a) quando for identificado que o produto ou serviço não é adequado 

ao perfil do cliente, (b) na impossibilidade de obtenção de informações suficientes para 

essa avaliação, ou (c) quando essas informações não estiverem atualizadas (art. 5°). 

30. De acordo com o artigo 15, III 8
, da Lei no 6.385/76, os agentes autônomos de 

investimento integram o sistema de distribuição de valores mobiliários e, portanto, estão 

sujeitos à ICVM 539/2013, nos termos de seu artigo 1°9
. 

8 "Art . 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende: Ili - as sociedades e os agentes 
autônomos que exerçam atividades de mediação na negociação de valores mobiliários, em bolsas de valores 
ou no mercado de balcão;" 
9 "Art. 1 o As pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de 
valores mobiliários não podem recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços sem que 
verifiquem sua adequação ao perfil do cliente." 
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31. A ICVM n° 539/2013 entrou em vigor em 1 o de julho de 2015 e as operações 

reclamadas pelo investidor ocorreram nos pregões de 14.5.2015, 9.6.2015, 30.6.2015, 

14.7.2015, 4.8.2015 e 5.8.2015. Portanto, as ocorrências dos dias 14.7.2015, 4.8.2015 e 

5.8.2015 estão sujeitas às previsões das normas da ICVM no 539/2013 sobre o dever de 

verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente. 

32. Esse dever decorre da necessária proteção aos investidores do mercado, que implica 

a obrigação de o participante de mercado e seus prepostos atuarem com boa-fé, diligência e 

lealdade em relação aos seus clientes 10
• 

33. Na análise do caso concreto, verificou-se que Waldir, ciente do perfil "moderado" 

do cliente, ao exercer suas atividades de assessor junto ao Reclamante, recomendou ao 

Reclamante operações fora de seu perfil de investimento, que fora previamente definido 

como "Moderado" pela Reclamada 11
. 

34. Waldir, ao longo dos meses de maio a setembro de 2015, propôs ao cliente todas as 

ordens que foram repassadas pelo Cliente à Fator. A estratégia utilizada por Waldir de 

sugerir ao cliente o envio de ordens pode ser comprovada pelos e-mails enviados por 

Waldir ao Reclamante, acostados às fls. 45/47, 69/71, 72/73, 74/75, 80/81 do MRP 

35112016 (Doc. 4, anexo ao presente Termo de Acusação). 

10 Edital de Audiência Pública da SDM n° 15/2011. 
11 De acordo com as Políticas da Corretora, o perfil de investidor moderado "tem bom conhecimento dos 
produtos e derivativos e baixa tolerância a risco. Está disposto a assumir um nível de risco maior do que o 
perfil conservador, em troca da perspectiva de maior rentabilidade no médio e longo prazo. Pode aplicar em 
fundos e clubes de investimento, COE Nominal Protegido e ações no mercado à vista, além dos descritos no 
perfil conservador" (fls. 187 do MRP 351/2016). 
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35. Conforme comunicações mantidas entre o Cliente e Waldir, Waldir recomendou ao 

Reclamante operações estruturadas fora do perfil do Reclamante, com descrição do ativo e 

da quantidade e preço dos valores mobiliários a serem negociados pelo Cliente. 

36. Waldir tinha ciência de que as operações recomendadas ao Reclamante eram 

inadequadas ao perfil e aos interesses moderados do Reclamante. Tanto assim que em 

14.7.2015, Waldir encaminhou ao Reclamante e-mail (fls. 77 do MRP 351/2016 -

destacado abaixo) informando-o sobre a necessidade de alteração de seu perfil de 

investimento para "arrojado", a fim de compatibilizar as operações que já vinham sendo 

realizadas com o perfil do investidor. A sugestão de Waldir para alteração do perfil de 

investimento do Reclamante revela que Waldir tinha conhecimento do perfil de 

investimento do Cliente e de que suas recomendações eram incompatíveis com esse perfil. 
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De: 
Enviado em: 
Pal'll? 
Assunto: 

Sillill~d'or de aaxnpanheimento: 

Status d'o !iõinallzadar: 

Prezacioleandto, ooa tardei 

Waldir Pasroaiino ~Je Camargo Junior <jcamargo~l::zncapitalcom.br> 
terça-feira, 14 de-jtJtho de 2015 16:5S 
finaoceirol<;@humtiSàgto.c:om.hc 
Mudança do perfif no cadastro 

Acom!Janhar 
Conduida 

Conforme 1:0mrersado via Wlefune precísmos alten~r o p~rfll de di ente n~ corremra de .. mod!!rado" para "arrojado" Já 
-•:we as operações qtle realitamas; de l:.o-ng & Short não se enquadram 11El$Sa categoria já quetD qu~ na "perfil 

noderado''_ a dle~etoma pos.lções; apenas em fundos de Investimentos e mercado a vista ele ações, não.tmballunckJ 
com o mercado de "al~el de <tçlles" ess;endal par<~ a cobertura da ponta ""Sho 't"' (vendida} da operação. 

Para u"to basta en.vianJm ema i! para Q Delfante solicitando a troc-a de perfill:IE:- investidor. 

Qualquer dúvida', por fa\•ar entre em contat~. 

Att., 

V\fa!dir P. de Camargo Junior 
E~Maíi: jcamargo@kzncapital.com.br 
Rua XV de Novembro, 2939- Sala 71 • Centro 
São José do Ric Preto- SP- Tei.: (17; 3222·5335 

3 7. Em resposta à solicitação de alteração de perfil, o Reclamante informa que "não 

está autorizada nenhuma alteração no meu perfil de investidor" (fls. 78 do MRP 351/2016), 

conforme e-mail de 14.7.2015 enviado à Corretora com cópia para o agente autônomo. 

38. Ainda assim, em 4.8.2015 e 5.8.2015, após esclarecimento do investidor e 

notificação formal enviada pela Corretora ao investidor sobre "divergência em relação ao 

grau de risco dos produtos e o Perfil do Investidor" 12
, Waldir propõe novas operações 

incompatíveis com o perfil moderado do Cliente, sem prestar as informações sobre o 

12 Essa notificação foi enviada ao agente autônomo em 21.7.2016 pelo próprio investidor, conforme e-mail de 
fls. 79. 
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produto e seus riscos. Waldir volta a sugerir ao investidor operações long short, complexas 

e de alto risco, as quais são acatadas pelo investidor e encaminhadas à Corretora em forma 

de ordem (fls. 80/81 do MRP 35112016): 

De: 
&Madoenr. 
Para: 

Waldir Pasroalino óe Cam.afgo J~L:rüof <jalmargo@bnc:9'pMI.~om.br> 
-t~rça•ftira, 4 de i!lgosto dt!> 2015 16:24 
flnanC!irok@humusagro.rnm.br 

Assunto: 

Sinari:Zadot de acompanhamento: 

Smtus do sinalizador: 

Ordem Boves:pa 

Acompaooar 
Condufd;a 

Lean.dro,. p<Jr T.a!lf(lr encaminhar a ordem vJa: e-mail para o• D1!-lfalnt-e. 

Desmontagem di! L&s 
Compra de 110.000 GOAU4 com Vt:nda de 24.000 VA.lES ª mercado 

Montagem de L&s 

Compra de 110.00 GOAU4~:oem venda de 34.000 IBOVA11 a mercado 

Favor tomar a pos~o de BOVA11 em 6TCpera a oobertura da operação. 
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0« 
EnviadO em: 
Para:: 
A$liuntoe 

Sinalizadorde ~; 

Status do sillil.lizador: 

f're:za<!O<S, bom dia! 

Walcflr Pasc:oalif'l(l de Ca~ Junior <pmargo@lcmc:apítal.o:tm.br> 
quarta· feita 5 de illg,Osto de 201511:04 
flnanceirolc@humusag:rn.com.br 
Complemêntação da Ordl!m 

Acornp;3nhar 
Conclui!da 

Compleml!!ntando. a ordem de troca do dia de ontem e ajustando as posiçiioes: para a abe!'tt.lta, :segu~ ordem abail<o; 

Delfarrte 

i!=a11ar fln:alixar as trocas de ontem confurme mostra abaixo: 

Desmont3gern de Long &. Short 
Gompra. de 93.800 GOAI..I4 tom venda de 19.600 VALES .:. men:ado 

Montagem de long & Sholi: 
Compra de S2.600 GOAU4 com venda de 6.400 BOVAU 21 merCilldo 

ooo: To~r a posj;ç§o de BOVAl.! em IITC pi!ra a cobertura d:a op.era.çllo. 

Att, 

39. A recomendação de produtos ou serviços que não sejam adequadas ao perfil dos 

investidores por si já configura conduta vedada pela ICVM n° 539/11. A conduta de Waldir 

é agravada pelo fato de o Cliente ter executado as operações recomendadas por Waldir fora 

de seu perfil de investimento, bem como pelo prejuízo resultante dessas operações no valor 

de R$ 290.907,31. 

40. A respeito das recomendações de operações incompatíveis com o perfil do cliente 

apurados nos autos do MRP 351/2016, a BSM encaminhou o Ofício OF/BSM/MRP/SJUR-

2763/2016, datado de 9.8.2016, à Fator, para solicitar que fosse "confirmado se referidas 

recomendações de Waldir tiveram por base relatórios de análise (estudos, pareceres, 

relatórios de acompanhamento ou qualquer análise) recomendados pela Fator". 
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41. Em resposta, a Fator afirmou que "buscaram-se nos arquivos da instituição os 

relatórios de análises elaborados, que possam, ainda que indiretamente, ter colaborado para 

o entendimento do agente autônomo [Waldir] na elaboração das 'estratégias' 

recomendadas ao cliente. Neste sentido, foi localizado um relatório, datado de maio de 

2015, que indica estratégias de operações de long & short (relatório anexo)" (fls. 239 do 

MRP 351/2016). 

42. A Fator, no entanto, ressaltou que "cumpre esclarecer que os relatórios de análise 

sempre observaram o previsto na Instrução CVM n. 483/2010 e, indicam expressamente 

que tratam apenas de análises de caráter informativo, sem caracterizar qualquer oferta ou 

recomendação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. Adicionalmente, 

não houve qualquer autorização desta corretora para reprodução ou distribuição do 

relatório e, não há registros de solicitações de esclarecimentos adicionais sobre quaisquer 

instrumentos financeiros mencionados (seja por parte da KZN ou do cliente)" (fls. 239 do 

MRP 351/2016)13 

43. Assim, como demonstrado, Waldir na qualidade de agente autônomo, embora 

ciente do perfil moderado do Cliente na Corretora, recomendou reiteradamente operações e 

produtos incompatíveis com o perfil do investimento do Reclamante, os quais não tiveram 

origem em relatórios de análise elaborados ou sugeridos pela Fator (conforme 

manifestação da Fator descrita acima) em descumprimento com os deveres de observância 

das regras de suitability previstas na ICVM n° 539/2013. 

13 O Ofício OF/BSM/MRP/SJUR-2763/2016 enviado à Fator pela BSM e a resposta da Corretora, compõem 
o Doc. 5, parte integrante deste Termo de Acusação. 
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VI. ACUSAÇÃO 

44. Tendo em vista o acima exposto, Waldir infringiu: 

(a) o artigo 10, parágrafo único, inciso I da ICVM 497/2011, ao prestar informações 

falsas a respeito dos riscos inerentes às operações recomendadas ao Cliente; 

(b) o artigo 5°, inciso I, da ICVM n° 539/2013, por recomendar, nos dias 14.7.2015, 

4.8.2015 e 5.8.2015, operações e serviços incompatíveis com o perfil de 

investimento do Cliente, sem prestar informações corretas sobre os produtos 

sugeridos e seus riscos. 

45. Intime-se o acusado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente defesa, 

informando que poderá ser proposta celebração de Termo de Compromisso, nos termos do 

Regulamento Processual da BSM. 

São Paulo, 27 de janeiro de 2017. 

'C.i) ~ rr{, 
Marcos José Rodrigues Torres 
Diretor de Autorregulação 
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