
BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO N° 19/2018 

ACUSADO: RENAN HENRIQUE VASCONCELOS DE SOUZA 

I. INTRODUÇÃO 

1. O Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados ("BSM") , 

no exercício da competência conferida pela Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários ("CVM") n° 461, de 23.10.2007 ("ICVM 461/2007"), determina a 

instauração de Processo Administrativo Ordinário em face de Renan Henrique 

Vasconcelos de Souza , brasileiro , inscrito no CPF n° , RG 

n° , residente na  

  ("Renan" ou 

"Defendente"), em razão dos elementos de autoria e materialidade de infração 

apurados no âmbito do Processo de Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos 

("MRP") n° 111/2017 ("Processo de MRP 111/2017" - Doc.1), que é parte 

integrante deste Termo de Acusação, conforme a segu ir exposto. 

11. FATOS 

2. Em 17.5.2017,  (" ", "Reclamante" ou 

"Investidor") apresentou Reclamação ao MRP, em face da  

 (" "), visando ao ressarcimento de prejuízos 

decorrentes de operações no mercado a termo, realizadas a partir de 

25.11 .2017, por recomendação de Renan . Referida Reclamação deu origem ao 

Processo de MRP 111/2017. 
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3. O Investidor entrou em contato com a  para solicitar 

esclarecimentos sobre custos relacionados a empréstimo de ações de emissão 

da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.- USIMINAS (USIM5) realizado em 

razão de venda a descoberto. Como forma de reduzir a exposição ao risco e os 

custos incorridos em razão do empréstimo de ativos, Renan recomendou ao 

Investidor a realização de operação no mercado a termo. 

4. Entretanto, conforme apurado na instrução do Processo de MRP 

111/2017, a recomendação da operação no mercado a termo não se mostrava 

adequada ao perfil de investimento moderado definido para o Investidor. 

5. De acordo com o Descritivo de Suitability da  (fl.37 do 

Processo de MRP 111/2017), vigente à época dos fatos, a cesta recomendada 

para investidor com perfil moderado não incluía operação no mercado a termo, 

sendo restrita aos seguintes produtos: títulos públicos, LF, LCI, LCA, LC, renda 

fixa, CDB, fundos de investimento em renda fixa, fundo de investimento 

referenciado, CRA, CRI, debêntures, clube de investimento, mercado à vista , 

fundo de investimento em direitos creditórios, fundo de investimento em ações, 

fundo de investimento cambial, fundo de investimento multimercado e fundo de 

investimento no exterior. 

6. O Processo de MRP 111/2017 foi julgado parcialmente procedente pela 

BSM, em razão do limite de ressarcimento previsto pelo Regulamento do MRP. 

Foi considerado que os prejuízos sofridos pelo Investidor, no valor de 

R$ 190.244,68, decorreram da recomendação de Renan, preposto da  

, para a realização de operação no mercado a termo incompatível 

com o perfil de investimento moderado do Investidor não afeito aos riscos 

inerentes ao referido mercado. 

7. Na BSM existem dois âmbitos processuais distintos: (a) o MRP, que 

consiste em um mecanismo de proteção ao investidor, em casos de prejuízos 

causados por Participantes do mercado ("Participantes"), conforme determina o 
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artigo 77 da ICVM 461/2007 e (b) o Processo Administrativo Disciplinar, por meio 

do qual são analisadas e julgadas as condutas dos Participantes, bem como 

seus administradores e prepostos, que infringiram normas cujo cumprimento a 

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

cabíveis . 

8. No Processo de MRP 111/2017, que embasa o presente Termo de 

Acusação, foram identificadas irregularidades cometidas por Renan , operador 

vinculado à  à época dos fatos, relacionadas à recomendação 

de operação no mercado a termo inadequada ao perfil de investimento do 

Investidor e ao fato de Renan não ter alertado, de forma adequada e suficiente, 

o Investidor sobre os riscos da operação associados à potencial perda do seu 

patrimônio alocado como garantia para a operação . 

111. CONDUTA IRREGULAR DE RENAN 

9. A recomendação de operação no mercado a termo, por Renan, 

incompatível com o perfil de investimento moderado do Investidor, como forma 

de reduzir a alavancagem e minimizar os custos incorridos pelo Investidor em 

razão de empréstimos de ativos, está demonstrada pelas gravações dos 

diálogos telefônicos mantidos entre Renan e o Investidor, presentes no Anexo 1 

e transcritas neste Termo de Acusação. 

1 O. Os trechos da gravação 30511025, abaixo transcritos, comprovam que o 

Investidor não tinha conhecimento da existência e da possibilidade de realizar 

operações no mercado a termo, até o momento em que foram apresentadas por 

Renan como alternativa para redução de custos e exposição a risco incorridos 

em razão de empréstimos de ações. 
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: É, eu entrei com R$2,73, ainda bem que não entrei com 
quanto geralmente eu entro. Geralmente, eu faço uma compra de 50 
mil para iniciar movimento e depois eu vou comprando e vendendo 
durante o dia . Eu peguei o valor lá, baixo, pra poder fazer uma média 
e poder vender e a ação só está despencando só ... 
Renan: Entendi ... Oiha, isso daqui é uma posição bem alavancada, 
deixa eu ver aqui , você está com 279 negativo em conta-corrente hoje, 
né? 

: Isso vai me gerar uns 2500 paus de multa ... 
Renan: É 0,5% do financeiro ... uma alternativa que você pode fazer, 
você vai ficar com essa posição por muito mais tempo ou não? 

: Eu, na verdade, estou fazendo esse day frade pra zerar um 
prejuízo que eu já tenho de quase R$ 120 mil, entendeu? 
Renan: Entendi. Porque a gente tem. olha, uma coisa que é termo. tá? 

Como você está muito posicionado, o negativo da Bolsa é muito caro. 
é 0,5% ao dia, né? Você pode fazer um termo que você paga 0,5% e 
você fica posicionado 17 dias .. . ele chama margem de garantia que 
nem uma posição de venda, tá? Mas essa posição é o único jeito de 
você conseguir levar uma posição alavancada assim pagando um 
pouco menos, porque o termo ele é mais barato do que ficar comprado 
em um ativo. Aí você paga O, 17 de taxa e mais a corretagem que é 
considerado mesa, que é variável, então você pode considerar que 
seu custo fica em 1% pra você ficar 17 dias, enquanto a multa da bolsa 
te consome 1% em dois dias negativo, né? 

Gravacao_30511025.mp3 

Renan: É então, o termo é uma operação muito sofisticada, né? 
Poucos clientes no mercado pessoa física fazem, né? Eu acho 
também que ultimamente o mercado pessoa física também tem se 
alavancado menos. Mas se você quiser eu posso fazer esse termo 
pra você e te ajuda um pouco, eu acho, não ajuda, ? 

: Quanto que ficaria isso aí? Se você fizer um termo hoje, 
(inaudível) 280 mil, na segunda-feira vai entrar R$280 mil, certo? 
Renan: Olha, se faço um termo hoje, eu teria que fazer o que? É um 
termo caixa, ou seja, a gente venderia essas 190 mil ações, 
compraríamos ela a termo, tá? Isso ia fazer com que o saldo dessas 
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199 mil ações. ou seja, esses R$500 mil que tem aqui comprado 
entrassem na sua conta no d+3 (1 ,2,3), que é o dia 18, que também 
era o dia em que você ia ficar negativo nesses R$175 mil, então esses 
R$280 mil que estão negativos na conta basicamente ou transferiria 
alguma coisa pra zerar, mas atualmente não teria muito o que fazer, 
talvez resgatar o seu tesouro direto pra ficar líquido ou a renda fixa, o 
CDB, enfim ... 

: No CDB eu não quero mexer porque tudo que eu mexi eu 
acabei perdendo nesses últimos 3 meses. Já tomei um pau de quase 
R$140 mil. 
Renan: Entendi. Então, o que dá pra fazer com esse termo é 
exatamente isso. Se a gente liquida ... 

: Na verdade, eu tenho que pensar no que vai cair daqui a ... 
no dia 18, não no dia de hoje que eu já vou ter que pagar uma multa 
de R$1400 na segunda. 
Renan: Sim, você vai pagar uma de R$1400 na segunda, ali 
provavelmente o risco teria que te zerar, tá? Porque você tá com o 
projetado negativo muito forte e provavelmente eles vão diminuir sua 
exposição hoje no leilão, porque você tá bem posicionado, né? Eu 
acho que você está muito alavancado na compra aqui, deixa eu só 
confirmar se você conseguiria levar isso pra posição, um minuto por 
favor. 
Renan: É , no termo você consegue levar isso. O termo ia 
chamar R$125 mil de margem, tá? De margem de garantia, igual a 
posição de short de venda . A gente pode depositar seu CDB lndusval 
e os seus tesouros diretos que daria mais ou menos R$11 O mil, mais 
o dinheiro que entrar do termo, porque você está negativo em R$461 
mil no futuro, então você ia receber mais R$40 mil de caixa, porque 
teria como fazer o termo de todas essas 190 mil, então você consegue 
levar por margem de garantia isso daqui e consegue levar pra 
posição. A vantagem do termo é exatamente essa, você não vai ficar 
pagando 0,5% ao dia, você vai pagar 0,5% na taxa, ou seja, ao invés 
de comprar ela a R$2,63 que seria o mercado agora, você vai comprar 
ela a 0,55, tá? Então você vai comprar ela a R$2,64-65, então não é 
muita coisa, mas você tem 17 dias para vender o ativo e ficar 
posicionado ou você pode rolar esse termo, se daqui a 17 dias você 
quiser fazer de novo o termo, porque a ação caiu um pouco mais ou 
está no mesmo preço, dá pra rolar isso daí, tá? 
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: Deixa eu entender, seria como eu estar entregando as ações 
a termo hoje, por exemplo, 175 mil, né? Que eu estou comprado hoje 
pra poder nesse valor de venda agora, e sobre esse valor que eu 

tenho agora, e a qualquer momento que eu vender esse ativo, aí vai 
ser recalculado pro rata . 
Renan: Não, é direto. A taxa você vai pagar no preço de entrada , ou 
seja, seu preço vai ser R$2,64, tá? Esse é seu custo . Que que vai 
acontecer, teoricamente, adiciona em seu preço médio esse um 
centavo e meio, mais ou menos, que você pagaria a mais em 
Usiminas. Fazendo isso, imagina que você está comprado no R$2,74, 
você falou? 

11 . Conforme trecho do diálogo a seguir transcrito, por ocasião da 

recomendação, o Investidor manifestou a Renan sua preocupação com relação 

à possibilidade de resgate de suas aplicações em CDB e Tesouro Direto, caso 

fossem alocadas como garantia para a operação: 

Gravacao_30511025.mp3 

Renan: Olha, se faço um termo hoje, eu teria que fazer o que? É um termo 
caixa, ou seja, a gente venderia essas 190 mil ações, compraríamos ela a 
termo, ta? Isso ia fazer com que o saldo dessas 199 mil ações, ou seja , 
esses R$500 mil que tem aqui comprado entrassem na sua conta no d+3 
(1 ,2,3) , que é o dia 18, que também era o dia em que você ia ficar negativo 
nesses R$175 mil, então esses R$280 mil que estão negativos na conta 
basicamente ou transferiria alguma coisa pra zerar, mas atualmente não 
teria muito o que fazer, talvez resgatar o seu tesouro direto pra ficar líquido 
ou a renda fixa, o CDB, enfim ... 

: No CDB eu não quero mexer porque tudo que eu mexi eu acabei 
perdendo nesses últimos 3 meses. Já tomei um pau de quase R$140 mil. 

Gravacao_30511025.mp3 

: Mas se eu fizer esse termo agora, você falou que eu tenho que 
dar garantia .. .fica o meu CDB e o Tesouro, é isso? 
Renan: É, dá pra gente alocar como garantia Bovespa . 

: Mas aí não é resgatável, é só garantia? 
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., 
Renan: isso, a gente só vai colocar como margem de garantia. Foi que 
nem aquela posição short que você tinha aluguel que tinha margem de 
garantia que chamava da conta, essa margem de garantia a gente pode 
chamar do CDB, que quando chama da conta você paga uma outra multa 
pra Bolsa, que é de 0,3 ao dia . Então em vez de pagar multa pra Bolsa, a 
gente coloca o CDB e o Título público em garantia. 

12. As explicações fornecidas por Renan de que as garantias "só" seriam 

colocadas como margem, acabaram por induzir o Investidor a acreditar que não 

perderia suas garantias alocadas (CDB e Títulos públicos). Nesse sentido, a 

ausência de informações sobre os riscos de potenciais perdas em operações no 

mercado a termo, impediu que o Investidor tomasse uma decisão informada e 

consciente. 

13. Conforme evidenciado no diálogo a seguir transcrito, os títulos de renda 

fixa apartados pelo Investidor como garantia para a operação recomendada por 

Renan acabaram sendo liquidados: 

Gravacao_30766678.mp3 

Rodrigo: É isso que eu to te falando, se o mercado continuar caindo, a 

sua desvalorização de patrimônio é multiplicada, né? Porque você está 
alavancado com esses termos. né? Se subir, logicamente, você tem um 
resultado muito maior, mas se cair você acaba tendo uma desvalorização 
de patrimônio muito grande, né? 

: Então bota essa renda fixa aí pra poder garantir, fazer o que? 
Vocês baixariam o que? O CDB? 
Rodrigo: Segura um minutinho que eu vou perguntar lá pra eles . Vai ficar 
só o CDB, eles estão liquidando L TN e a LFT. 

: Não entendi, eles tão liquidando o meu tesouro direto? 
Rodrigo: Isso. A LFT e a L TN . 

Gravação_30766678.mp3 

Rodrigo: Deixa eu te falar, o pessoal do risco me ligou aqui que essa 
última rolagem que foi efetuada de termo. né, acabou gerando um débito 
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em conta-corrente e você ficou com a conta-corrente negativa. Aí eles vão 
precisar ajustar isso e aí você tem aqueles títulos que estavam sendo 
alocados como garantia, então eles vão ter que liquidar para cobrir o conta
corrente, né? 

: Mas quando foi feito não foi feito pra zerar a posição não? 
Rodrigo: Como? Não entendi ... 

: Quando foi feito lá na última rolagem, não foi feito pra zerar a 
posição na data de hoje? 
Rodrigo: Não, a gente renovou né o último termo só que isso gerou um 
conta-corrente sua negativo em função da diferença do preço que você 
tinha pagado do termo pra diferença do mercado de hoje, então pra sanar 
essa diferença financeira ou você faz um novo aporte ou liquida a renda 
fixa, entendeu? Aí eu não sei, se você quiser que segure a liquidação da 
renda fixa eu peço pra eles segurarem e você faz o aporte pra cobrir a 
conta-corrente. Ou senão liquida o que você tem em renda fixa pra cobrir 
e você permanece na mesma posição. 

: Ou seja, se isso aí não vingar meu patrimônio vai todo pro 
beleléu .. . 
Rodrigo: É, na verdade assim, teu patrimônio continua com uma posição 
alavancada perto do seu patrimônio. Se o mercado não se recuperar, 
vamos supor se cair mais 10%, provavelmente eles vão ter que ajustar 
mais alguma coisa. Então, vai tendo que ajustar porque você está com 
uma posição alavancada ainda, né? 

: Não tem como aguardar isso aí uns dois dias pra ver se dá uma 
melhorada nessa posição aí? Aí eu liquido parte de ação .. . 

14. Pelo exposto, conforme demonstram as gravações telefônicas, Renan 

recomendou operação no mercado a termo, sem considerar o perfil moderado 

de investimento do Investidor e, além disso, deixou de alertar adequadamente o 

Investidor sobre as perdas que tal operação poderia trazer ao seu patrimônio, 

especialmente com relação às garantias alocadas. 

15. Os resultados consubstanciados no Relatório de Auditoria n° 49/2018, 

parte integrante do Anexo 1, apontaram que o efetivo prejuízo do Investidor, após 

realizar a operação recomendada, foi de R$ 190.244,68, ao passo que o prejuízo 
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que incorreria, caso não tivesse realizado a operação recomendada por Renan, 

seria de R$ 15.478,26. 

16. Para evitar que situação como a descrita acima ocorra, a Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários n° 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 

539/2013") , em seu artigo 5°, inciso I, veda a recomendação de operações que 

não sejam adequadas ao perfil do cliente. 

17. A vedação está contida nos itens 23 .2 e 23.31 do Roteiro Básico do 

Programa de Qualificação Operacional da B3 ("Roteiro Básico"), que impedem, 

respectivamente, a recomendação de operações que sejam incompatíveis com 

o perfil de investimento do cliente e que impliquem, isoladamente ou em 

conjunto, custos excessivos e inadequados ao perfil de investimento do cliente. 

18. Nesse contexto, o perfil definido pelo formulário de suitabi/ity deve ser 

observado e respeitado pelos Participantes e seus prepostos, não podendo ser 

visto como mera orientação transponível. As cestas de produtos para 

determinado perfil de investimento são fundamentadas nos conhecimentos do 

mercado e seus produtos por parte do investidor (experiência financeira, 

situação patrimonial, histórico de investimentos durante o período de 

relacionamento com o Participante), bem como nos objetivos buscados e nos 

riscos aos quais o Investidor está disposto a se expor. 

19. A observância dessas regras de suitabi/ity, que vedam recomendações 

inadequadas ao perfil de investimento dos clientes, são exigidas dos operadores 

pelo item 5.1 0.2 do Regulamento de Operações da B3 - Segmento Bovespa2 , 

1 Item 23 do Roteiro Básico - É vedado ao Participante recomendar produtos ou serviços aos 
clientes nos casos (. .. ) Item 23.2 - de incompatibilidade com o perfil de investimento do cliente 
(. .. ) Item 23.3 - em que a recomendação implique, isoladamente ou em conjunto, custos 
excessivos e inadequados ao Perfil de investimento do Cliente. 
2 Item 5.10.2 do Regulamento de Operações da 83 - Segmento Bovespa- "O operador deve 
empregar, no exercício de suas funções, a seriedade, o cuidado e a diligência que todo homem 
ativo e probo costuma empregar na administração dos seus negócios, servindo com lealdade a 
Sociedade Corretora a que estiver vinculado". 
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que determina que o operador deve "empregar, no exercício de suas funções, a 

seriedade , o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma 

empregar na administração dos seus negócios". 

20 . Referido dever de diligência obrigava Renan a observar as regras de 

suitability, dentre elas, o artigo 5°, inciso I, da ICVM 539/2013 e os itens 23.2 e 

23 .3 do Roteiro Básico, que vedam a recomendação de operações quando 

incompatíveis com o perfil do investidor. 

21 . Portanto, diante do perfil de investimento moderado atribuído ao 

Investidor, não afeito aos nscos característicos de operações no mercado a 

termo, era esperado de Renan uma conduta diligente que observasse as 

vedações trazidas pela ICVM 539/2013 e pelo Roteiro Básico. Renan, mesmo 

com o intuito de oferecer uma alternativa para reduzir os custos financeiros do 

Investidor sobre sua posição alavancada, agiu culposamente ao recomendar 

operações incompatíveis com o perfil do Investidor. O operador também deixou 

de agir de maneira diligente quando deixou de explicar ao Investidor todos os 

elementos e riscos associados ao mercado a termo, especialmente quanto á 

possibilidade de perda do patrimônio alocado como garantia, impedindo que o 

Investidor tomasse uma decisão consciente . 

V. ACUSAÇÃO 

22. Diante dos fatos apurados, Renan infringiu o item 5.1 0.2 do Regulamento 

de Operações - Segmento Bovespa, ao deixar de observar as regras de 

suitability dispostas no artigo 5°, inciso I, da ICVM 539/2013 e nos itens 23.2 e 

23.3 do Roteiro Básico, aplicáveis a sua atividade como operador. Renan falhou 

em seu dever de diligência ao recomendar ao Investidor a realização de 

operação no mercado a termo, incompatível com o seu perfil de investimento, e 

ao deixar de alertar o Investidor sobre possíveis perdas associadas a operações 

dessa natureza, como perda das garantias alocadas. 
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23. Intime-se o Acusado para que, no prazo de 30 dias, apresente sua defesa, 

informando que poderá ser apresentada proposta de Termo de Compromisso, 

nos termos do Regulamento Processual da BSM. 

São Paulo, 1° de novembro de 2018. 

Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 
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