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DEFENDENTE: 

WALDIR PASCOALINO DE CAMARGO J ú NIOR 

I. R ELATÓRIO 

1.1. T ERMO DE A CUSAÇÃO E MRP N° 351/2016 

1. Em 27 de janeiro de 2017, foi instaurado processo administrativo em face de 

Waldir Pascoalino de Camargo Júnior ("Waldir" ou "Defendente"}, agente autônomo 

de investimento, para apuração de irregularidades verificadas no processo de 

Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo ("MRP") n° 351/2016 ("MRP 

n° 351/2016"} , movido por Luiz Clemente Lunardi ("Investidor" ou "Cliente"). 

2. Waldir foi acusado por recomendar operações incompatíveis com o perfil do 

Cliente, e por ter prometido ao Investidor um limite de risco que não poderia ter 

sido previamente determinado, condutas vedadas, respectivamente, pelo artigo 5°, 

inciso 11 
, da Instrução CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 

n° 539/2013") e pelo artigo 1 O, parágrafo único, inciso 12 , da Instrução CVM n° 497, 

de 3 de junho de 201 1 ("ICVM n° 497/2011"). 

3. O Investidor apresentou, em 22.3.2016, reclamação ao MRP afirmando que 

houve a realização de sucessivos negócios em seu nome pela Fator S.A. CV 

("Fator" ou "Corretora"}, sem a sua "real aquiescência" (f ls. 4 do MRP n° 351/2016, 

anexo ao Termo de Acusação}, no período compreendido entre 1°.5.2015 e 

31 .12.2015. 

1 "Art. 5° É vedado às pessoas referidas no art. 1° recomendar produtos ou serviços ao cliente 
guando: 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 L 
estabelecidos pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual 
tenha sido contratado;"~ 
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4. Segundo o Investidor, Waldir recomendou todas as operações realizadas em 

seu nome, induzindo-o a enviar à Reclamada ordens de operações complexas, 

cujos riscos não eram desejados. 

5. Os contatos entre o Reclamante e Waldir, ao longo do período de acordo 

com a Reclamação, ocorreram da seguinte maneira: 

(a) A conta do Investidor perante a Fator foi aberta em maio de 2015, por 

intermédio de Waldir, à época vinculado à KZN Capital AAI ("KZN"), 

sociedade de agente autônomo vinculada à Fator. Nas palavras do 

Investidor: "O Reclamante [Investidor] ( ... ) 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 n° 351/2016); 

(b) O Investidor, ao primeiro contato com Waldir, foi informado que Luiz 

Wagner da Silva Delfante ("Delfante") receberia suas ordens na Fator; 

(c) O Investidor informou a Waldir detalhes do seu perfil de 

investimentos, que deveria ser classificado como conservador, diante 

dos limites de perdas pretendidos para seus investimentos que 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; 

(d) O Investidor, após abrir a conta na Fator e indicar quais investimentos 

pretendia realizar, foi orientado por Waldir a repassar todas as ordens 

por e-mail diretamente a Delfante, na Fator; 

(e) 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-
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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 parti r daí o 

Reclamante não sabia mais como as transações se material izavam, 

já que o Delfante e/ou Junior 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 n° 351/2016). 

6. A Fator, em resposta à Reclamação no MRP n° 351/2016, informou que o 

Cliente, ao se cadastrar na Corretora, indicou seu e-mail comercial 

financeirolc@humusagro.com.br como meio de comunicação com a Corretora. A 

Corretora "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)" (fls. 160 do MRP n° 351/2016). 

7. Quanto à atuação do Defendente, a Corretora argumentou que firmou 

contrato de prestação de serviços com a KZN, agente autônomo institucional que 

tinha Waldir como sócio, em 2.5.2014, rescindido o vínculo em 11.9.20153
. Para a 

Corretora, "os e-mails anexados pelo Reclamante [Cliente], enviados pelo Agente 

Autônomo, apenas demonstram sugestões de investimentos, não caracterizadas 

como gestão de carteira, bem como não indica qualquer tomada por parte do 

Agente Autônomo [Waldir]" (fls. 162 do MRP n° 351/2016). 

8. Diante das alegações do Investidor e da Corretora, a Superintendência de 

Auditoria de Participantes da BSM, nos autos do MRP n° 351/2016, elaborou o 

3 A "notificação de resi lição contratual" foi apresentada pela Fator à KZN em 10.9.2015, conforme 
documento apresentado às fls. 182 do MRP n° 351 /2016. 
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Relatório no 437/2016 juntado às fls. 199/206 do referido MRP, destacado às 

fls. 22/29 deste processo, e concluiu que4
: 

(a) as ordens referentes aos negócios executados em nome do Reclamante 

por intermédio da Reclamada no período de 1°.5.2015 a 31 .12.2015 foram 

registradas na Mesa de operações nos dias 14.5.2015, 9.6.2015, 30.6.2015, 

14.7.2015, 4.8.2015 e 5.8.2015 e 10.12.2015 (fls. 27). As operações 

reclamadas resultaram no prejuízo líquido ao Investidor de R$ 290.907,31 

(fls. 24); 

(b) "há ordem do Reclamante para todos os negócios executados em seu 

nome por intermédio da Reclamada no período de 01/05/2015 a 11/09/2015, 

conforme constatamos por meio dos e-mails apresentados pelo Reclamante 

às fls. 29 a 127 deste processo [MRP n° 351/2016] e por meio dos e-mails 

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

1202/2015 à fi. 155 deste processo [MRP n° 351/2016]" (fls. 27); 

(c) "Nos e-mails apresentados pelo Reclamante às fls. 29 a 127 deste 

processo [MRP n° 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 nome por intermédio da Reclamada no 

período de 01/05/2015 a 11/09/2015 ao operador da Reclamada, Luiz 

Wagner da Silva Delfante, a partir das recomendações. As recomendações 

estavam relacionadas aos mercados à vista e de empréstimos de ações 

(BTC) -Tomador, estruturadas na modalidade /ong short, na qual o objetivo 

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

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

Tomador, com resultado financeiro próximo de R$ 0,00" (fls. 28); 

4 Integralidade do item 11 da descrição dos fatos do Termo de Acusação, que reproduziu as 
conclusões do Relatório de Auditoria de fls. 201/206 do MRP n° 351/2016, acostado às fls. 22/29 
deste Processo. ~ 
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(d) "O Reclamante preencheu o questionário do perfi l do investidor, 

apresentado pela Reclamada em resposta ao Ofício OF/BSM/SJUR/MRP-

1202/2015 ás fls. 186 a 187 deste processo [MRP n° 351/2016], 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 shorf' (fls. 205 do MRP 

351/2016). 

9. As operações reclamadas, de acordo com o Relatório de Auditoria, foram 

todas indicadas por Waldir ao Investidor e consubstanciaram recomendações de 

operações estruturadas incompatíveis com o perfil de investimento do Cliente. 

1 O. Diante dos fatos apurados e descritos acima, Waldir foi acusado por: 

(a) falhar no dever de diligência no cumprimento de suas atividades de 

agente autônomo, em infração ao artigo 1 O, parágrafo único, inciso I, da 

ICVM n° 497/2011 (fls. 7/10). De acordo com os documentos e 

correspondências eletrônicas entre Waldir e o Cliente, nos dias 14.5.201 5, 

9.6.2015, 30.6.2015, 14.7.2015, 4.8.2015 e 5.8.2015, Waldir recomendou 

operações estruturadas /ong short ao Cliente, sem informá-lo sobre os riscos 

do investimento e afirmando que o risco de perda para Waldir estaria 

limitado a, no máximo, 5% do patrimônio investido; 

(b) recomendar produtos e serviços inadequados ao perfil do Cliente (fls. 

1 0/17), em infração ao artigo 5°, inciso I, da ICVM n° 539/2013. Ao verificar

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. 
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11. O Termo de Acusação foi encaminhado, por correio, ao Defendente por duas 

vezes (fls . 62/69). Na primeira vez, o Ofício de instauração (fls. 62) foi enviado para 

o endereço cadastrado em nome do Defendente no Gerenciador de Habilitação 

Profissional da 83, coincidente com o endereço cadastrado junto à Associação 

Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e 

Mercado - ANCORO e na Comissão de Valores Mobiliários. Na segunda vez, o 

Ofício de Instauração (fls. 66/67) foi enviado para o endereço prioritário registrado 

em nome do Defendente no Serviço de Proteção ao Crédito. 

12. Nas duas oportunidades houve devolução posterior dos Ofícios que 

encaminharam o Termo de Acusação e seus anexos. 

13. Em virtude do insucesso no envio da citação por correio nos endereços 

mantidos pelo Defendente, o Diretor de Autorregulação determinou5 (despacho de 

fls. 70) a citação do Defendente por meio de publicação de edital em 2 jornais de 

grande circulação (nacional e local), o que foi feito em 21.3.2017 (fls. 71/74). 

14. Regularmente intimado por edital, o Defendente deixou de manifestar-se e 

de apresentar defesa nos autos do PAD n° 31/2016. 

15. Diante da revelia do Defendente, passa-se à análise do mérito da Acusação. 

11. M ÉRITO: ANÁLISE DA ACUSAÇÃO E CONDUTA DO D EFENDENTE 

16. O Termo de Acusação divide a conduta do Defendente de acordo com as 

duas infrações imputadas a Waldir. Seguindo a lógica da Acusação, esta seção 

analisará se houve (a) falha no dever de diligência de Waldir em sua atuação como 

5 De acordo com o despacho de fls. 70 assinado pelo Diretor de Autorregulação, os endereços 
consultados para a citação do Defendente constavam dos cadastros mantidos junto à Comissão de 
Valores de Mobiliários - CVM, à Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e 
Valores Mobiliários, Câmbio e Mercado - ANCORO e ao Gerenciador de Habilitação Profissional da 
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. 

~<kr 
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agente autônomo e (b) recomendação inadequada de produtos e serviços ao 

Cliente. 

(a) Falha no dever de diligência 

17. O Termo de Acusação apontou que W aldir, ao assessorar o Investidor, 

recomendou nos dias 14.5.2015, 9.6.2015, 30.6.201 5, 4 .7.201 5, 4.8.2015 e 

5.8.2015, operações estruturadas /ong short6 ao Cliente, sem informá-lo sobre os 

riscos do investimento e fornecendo ao Cliente informações falsas sobre o limite de 

risco das operações estruturadas oferecidas, em infração aos deveres de diligência 

e boa-fé que deve pautar as atividades de agente autônomo, dispostos no artigo 

1 O, parágrafo único, inciso I, da ICVM n° 497/2011 (integralidade do item 15 do 

Termo de Acusação, fls. 7). 

18. Segundo a Acusação, "o Cliente enviou ordens com as operações sugeridas 

por Waldir, sem que lhe fossem oferecidas informações necessárias sobre a 

operação long short e, especialmente sobre os riscos a ela inerentes, de forma a 

permitir uma tomada de decisão informada e consciente pelo [l]nvestidor'' (fls. 1 0). 

19. A Acusação trouxe ao processo prova da infração que imputa ao 

Defendente, acostando aos autos e-mail enviado pelo Investidor para Waldir (fls. 

31) em que o próprio Investidor ressalta o seu perfil de investimento moderado e 

limita seus riscos de perdas a, no máximo, R$ 30.000,00, equivalente a 5% de seu 

patrimônio investido: 

"Ratificamos 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 

6 Conforme apontado pela Acusação, operação long short é estratégia de negócios que envolve o 
empréstimo de ação. Isto porque, a operação /ong 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 vend ido 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. 

~o...-
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perdas de 3% e, até 5% [R$ 30.000,007
], 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. Waldir, em resposta ao e-mail do Investidor (fls. 31), informou ao Cliente que 

"todos os parâmetros acordados em reunião ( ... ) serão seguidos a risca". Portanto, 

o Defendente assegurou ao Cliente que os riscos de seus investimentos estariam 

restritos aos seus interesses. 

21. Conforme apontado pelo Relatório de Auditoria, anexo ao Termo de 

Acusação (fls. 22/29), e descrito no item 8 (c) acima, Waldir, após assegurar ao 

Reclamante que os riscos de seus investimentos estariam limitados a 

R$ 30.000,00, sugeriu todas as operações realizadas pelo cliente, que eram então 

repassadas pelo próprio Investidor à Fator. 

22. As sugestões de operações feitas por Waldir ao Reclamante estavam 

relacionadas aos mercados à vista e de empréstimos de ações (BTC) -Tomador, 

estruturadas na modalidade long short, todas fora do perfil do Cliente, classificado 

como moderado, como será analisado na próxima seção. 

23. A relação entre investidores e Intermediários envolve a expectativa por parte 

dos clientes de que os Intermediários contratados e seus prepostos, incluídos os 

agentes autônomos, prestem informações verdadeiras sobre as operações 

disponíveis e sobre os serviços oferecidos. 

24. A própria definição da atividade de agente autônomo de investimentos 

constante da ICVM n° 497/11, contempla a atividade de prestação de informações: 

"Art. 1° Agente autônomo de investimento é a pessoa natural, registrada na forma 

desta Instrução, para realizar, sob a responsabilidade e como preposto de 

instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, as 

atividades de: ( ... ) 111 - prestação de informações sobre os produtos oferecidos e 

7 Valor equivalente a 5% do patrimônio investido pelo Investidor, no valor total de R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais). ~w-o-..L.. 
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sobre os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição 

de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado". 

25. Assim, os clientes assessorados por agentes autônomos de investimentos, 

tal qual o Investidor era assessorado por Waldir, recebem informações sobre tipos 

de operações, sobre relatórios e análises de investimentos realizadas pelos 

intermediários e, com base nessas informações, enviam ordens, acreditando que 

as informações sobre os produtos e sobre os riscos das operações são adequados 

aos interesses do cliente. 

26. Essa relação de confiança, típica de relações comerciais e , especialmente 

da relação entre investidores e Intermediários, contudo, não representa um "salvo 

conduto" para que agentes autônomos de investimentos decidam operações em 

nome do Reclamante ou valham-se de sua posição como preposto de corretoras 

para induzir o investidor a emitir ordens, com base em premissas falsas, que não 

são de seu interesse, não sejam compatíveis com o perfil do investidor e não se 

limitem aos riscos pretendidos pelo investidor. 

27. Operações estruturadas, como as sugeridas reiteradamente 8 por Waldir, 

envolvem estratégias voltadas para investidores que voluntariamente desejem 

riscos mais altos em busca de retornos financeiros mais elevados. 

28. Operações long short são operações estruturadas com um par de ativos 

diferentes: o investidor vende um ativo a descoberto (short) e com o recurso dessa 

venda, compra um outro ativo, acreditando em sua valorização (/ong). O ativo 

vendido é alugado para ser entregue ao comprador. Assim, o investidor que opera 

long short deve estar ciente dos riscos e das possibilidades de perdas. Isso porque 

o prejuízo de operações estruturadas pode ser maior do que o valor investido 

inicialmente. 

8 Waldir, assessor do Reclamante, recomendou operações estruturadas ao Reclamante nos dias 
14.5.2015, 9.6.2015, 30.6.2015, 14.7.2015, 4.8.2015 e 5.8.2015, conforme e-mails enviados por 
Waldir ao Reclamante, acostados às fls. 45/47, 69/71, 72/73, 74/75, 80/81. As recomendações de 
Waldir foram todas encaminhadas como ordem pelo Reclamante. ~~ 
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29. Desta forma, ao assegurar ao Cliente que operações long short possuem 

risco de perda limitado (a R$ 30.000,00), Waldir não prestou informações 

verdadeiras sobre os riscos das operações que estava sugerindo ao Investidor, as 

quais eram incompatíveis com o perfil e expectativa moderados do Reclamante. 

30. Os e-mails apresentados pela Acusação como prova (fls. 31) deixam 

evidente que em nenhum momento Waldir alertou o Cliente sobre os riscos e 

perdas que operações estruturadas (long short) poderiam gerar. Ao contrário: 

afirmou ao Investidor que tais operações possuíam riscos de perdas controláveis, 

limitados a perda de, no máximo, R$ 30.000,00 (e-mail de f ls. 31 em que Waldir 

afirma ao Investidor: "Todos os parãmetros acordados ( ... ) serão seguidos a risca"). 

31. Em casos como este em que o cliente realiza investimentos com base em 

informações falsas sobre os riscos, há crise de confiança na relação entre agente 

autônomo de investimento e investidor, que pode prejudicar também a relação de 

confiança entre cliente e intermediário. Conhecer de antemão as principais 

características dos ativos financeiros disponíveis em um mercado e os riscos reais 

dos produtos que lhe são ofertados permite ao investidor planejar a alocação de 

recurso nos investimentos que melhor se ajustem aos seus objetivos, prazo e perfil 

de risco. 

32. No caso, houve a quebra dessa confiança em relação ao agente autônomo 

de investimento e em relação à Fator, comprovada pela reclamação promovida 

pelo Investidor perante o MRP. 

33. A Acusação, portanto, demonstrou como a conduta de Waldir de prestar 

informações falsas sobre o risco dos produtos oferecidos, dos negócios sugeridos 

ao Investidor, traz insegurança às operações no mercado de bolsa, e configura 

infração ao dever de diligência previsto na ICVM n° 497/2011 9
. 

9 "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 diligéncia 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". 

~ 
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34. O dever de diligência deve nortear todas as atividades dos agentes 

autônomos, inclusive a prestação de informações sobre produtos e serviços 

oferecidos ao cliente. Haverá falha de dever 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 erro10
. 

35. No presente caso, Waldir descumpriu com os deveres da sua função ao 

prestar informações falsas sobre os riscos de perdas patrimoniais em operações 

long short, pois assegurou ao investidor que essas operações possuíam risco de 

perdas predeterminado e limitado, permitindo que o Cliente enviasse ordens sem 

as informações verdadeiras sobre os riscos das operações que lhe eram sugeridas. 

(b) Recomendação de produtos oferecidos ao Investidor 

36. Waldir, ao tempo dos fatos narrados no Termo de Acusação, era agente 

autônomo de investimento vinculado à Fator. Waldir, enquanto agente autônomo, 

era integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do 

artigo 15 da Lei n° 6.385/7611
, e estava adstrito às regras da ICVM n° 539/2013, 

especialmente aos artigos 1 o e 5°: 

"Art.1° 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." (g .n.) 

"Art. 5° É vedado às pessoas referidas no art. 1° recomendar produtos ou 

serviços ao cliente quando: I - o perfil do cliente não seja adequado ao 

produto ou serviço; 11 - não sejam obtidas as informações que permitam a 

10 Item 17 do Termo de Acusação. 
11 Delimitado pelo artigo 15 da Lei n° 6.385/76: "Art 15. O sistema de distribuição de valores 
mobiliários compreende: ( ... ) 111 - 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;". 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275. a• andar 
01013-001- São Paulo. SP 
Tel.. (11) 2565-4000- Fax (11) 2565-7074 

Página 11 de 25 

SJUR!BRA 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 31/2016 

Defendente: Waldir Pascoalino de Camargo Júnior 

identificação do perfil do cliente; ou 111 - as informações relativas ao perfil do 

cl iente não estejam atualizadas." 

37. Assim, nos termos do artigo 5° transcrito acima, os agentes autônomos 

estão proibidos de recomendar produtos aos clientes em três hipóteses: (a) quando 

for identificado que o produto ou serviço não é adequado ao perfil do cliente; (b) na 

impossibi lidade de obtenção de informações suficientes para essa avaliação; ou (c) 

quando essas informações não estiverem atualizadas 12
. 

38. A Acusação, a esse respeito, imputou a Waldir o descumprimento do artigo 

5°, I, da ICVM n° 539/2013, por recomendar operações e serviços incompatíveis 

com o perfil de investimento moderado do Cliente , sem prestar informações 

corretas sobre os produtos sugeridos e seus riscos, nos dias 14.7.2015, 4.8.2015 e 

5.8.2015. 

39 . De acordo com a Acusação, Waldir, ciente do perfil moderado do Investidor, 

"ao longo dos meses de maio a setembro de 201 5, propôs ao [C]Iiente 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 351/2016". Esses e-mails estão destacados no Doc. 4, anexo ao 

Termo de Acusação, às fls. 32/54. 

40. A BSM, no exercício de sua competência 13
, verificou, por meio de auditoria 

(cujo resultado foi registrado no Relatório de Auditoria referido no item 8), motivada 

12 CVM. EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOM W 15/2011. 
13 O artigo 43 da Instrução CVM n° 461/2007, ao tratar das atri buições do departamento de 
autorregulação, assim determinou: "Art. 43. Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, sem 
prejuízo de outras atribuições que lhe sejam conferidas: I - fiscalizar as operações realizadas nos 
mercados administrados pela entidade, com intuito de detectar eventuais descumprimentos que 
possam configurar infrações às normas legais e regulamentares; li - fiscalizar, direta e amplamente, 
as pessoas autorizadas a operar; 111 - apontar deficiências no cumprimento das normas legais e 
regulamentares verificadas no funcionamento dos mercados administrados pela entidade, ainda que 
imputáveis à própria entidade administradora, bem como nas atividades das pessoas autorizadas a 
operar, acompanhando os programas e medidas adotadas para saná-las; IV - instaurar, instruir e 
conduzir processos administrativos disciplinares para apurar as infrações das normas que lhe 
incumbe fiscalizar; V - propor ao Conselho de Auto-Regulação a aplicação das penalidades 
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pelos fatos apresentados no MRP n° 351/2016, que o Investidor "preencheu o 

questionário do perfil de investidor, apresentado pela Reclamada [Fator] ( ... ) 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 empréstimo de ações (BTC) - Tomador ou estruturadas na 

modalidade long shorf' (fls. 28). 

41. Em referida verificação, a BSM identificou que "nos e-mails apresentados 

pelo Reclamante às fls. 26/127 deste processo [MRP n° 351/2016], [ ... ] o Agente 

Autônomo de Investimento Waldir Pascoalino de Camargo Júnior recomendou 

operações ao Reclamante [Investidor] e que o Reclamante [Investidor] enviou as 

ordens relacionadas a todos os negócios executados em seu nome no período de 

01/05/2015 a 11 /09/2015 ao operador da Reclamada [Fator], Luiz Wagner da Silva 

Delfante. As recomendações estavam relacionadas aos mercados à vista e de 

empréstimos de ações (BTC) - Tomador, estruturadas na modalidade long short, 

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

mercado à vista, com liquidação lastreado no mercado de empréstimo de ações 

(BTC) - Tomador, com resultado financeiro próximo de R$ 0,00" (fls. 28). 

42. Observando-se os e-mails de fls. 26/127 do MRP no 351/2016, que foram 

destacados em documento anexo ao Termo de Acusação às fls. 32/54, é possível 

concluir que, de fato, Waldir (a) recomendou reiteradamente operações fora do 

perfil do lnvestidor14
, (b) ciente de que o perfil do Cliente era moderado, pouco 

afeito a operações de risco e incompatível com as operações sugeridas ao Cliente. 

43. O Investidor, no e-mail de fls. 31 , enviado a Waldir em 12.5.2015 (antes da 

primeira operação em nome do Cliente por intermédio da Fator) , informou a Waldir 

previstas no art. 49, quando cabível; e VI - tomar conhecimento das reclamações efetuadas quanto 
ao funcionamento dos mercados organizados de valores mobiliários administrados pela entidade, 
acompanhando seu andamento e as medidas decorrentes de seu recebimento.". 
14 "A ICVM n• 539/2013 entrou em vigor em 1• 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 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" (integralidade do item 31 do Termo de Acusação). 
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que os prejuízos das operações não deveriam ultrapassar 5% do valor investido, ou 

seja, R$ 30.000,00. Ao que Waldir respondeu, no mesmo dia (fls. 31), que os 

parâmetros de perda estabelecidos pelo investidor seriam respeitados. 

44. Investidores no mercado de valores mobiliários estão, invariavelmente, 

sujeitos a riscos de mercado, considerando como tal a possibilidade de não se 

atingir o retorno esperado do investimento, em razão das osci lações nos preços 

dos ativos . Assim, ainda que, o Investidor não pudesse limitar f inanceiramente suas 

perdas antes da adquirir e negociar ativos 15
, o fato de Waldir assegurar ao Cliente 

que os investimentos do Investidor - sugeridos pelo próprio Waldir - teriam riscos 

limitados indica que Waldir sabia dos interesses e do perfil do investidor, avessos a 

operações de alto risco. 

45. Além disso, conforme apurado pelo Relatório de Auditoria, o Cliente 

preencheu cadastro e perfil de investimento na Fator, que o classificou como 

cliente de perfil moderado. Nesse momento, operação estruturada na modalidade 

long short não era um produto apto a compor a carteira de clientes com perfi l 

moderado. 

46. De acordo com a Política da Fator e a descrição juntada pela Corretora nos 

autos do MRP no 351/2016, às fls. 187, o investidor de perfil moderado "tem bom 

conhecimento dos produtos e derivativos e baixa tolerância a risco. Está disposto a 

assumir um risco maior do que o perfi l conservador, em troca da perspectiva de 

maior rentabilidade no médio e longo prazo. Pode aplicar em fundos de 

investimentos, COE Nominal Protegido e ações no mercado à vista, além dos 

descritos no perfil conservador"16
. 

15 Após a aqu1s1çao dos ativos é possível que os investidores valham se de mecanismos de 
gerenciamento de risco durante a negociação de valores mobiliários, tais como as ordens stop que 
disparam ordens de compra e venda caso valor de determinado ativo seja atingido. O Capítulo XII, 
item 12.2 "f ' do Regulamento de Operações do Segmento Bovespa: Ações, Futuros e Derivativos de 
Ações define ordem stop como "aquela que especifica o preço do Ativo ou direito a partir do qual a 
ordem deverá ser executada". 
16 A Fator, em defesa apresentada nos autos do MRP n• 351 /2016, afirma que embora as 
operações sugeridas por Waldir estivessem fora do perfil do Cliente, o próprio Investidor ordenou a 
realização das operações reclamadas, ciente da inadequação do produto ao seu Perfil. 
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47. Portanto, inequívoco o conhecimento por Waldir do perfil do Investidor, dos 

interesses do Cliente e da inadequação de operações long short ao perfil do 

Investidor, antes da recomendação da primeira operação estruturada em 

14.5.2015, conforme e-mail de fls . 33 enviado por Waldir ao Investidor. 

48. Waldir, em 9.6.2015, 30.6.2015 (fls. 36/40), 14.7.2015, 4.8.2015 e 5.8.2015 

sugeriu novamente, por e-mail outras operações estruturadas na modalidade long 

short ao Investidor, com os termos exatos de uma ordem completa (com descrição 

do tipo do ativo, da quantidade e do preço) a ser encaminhada pelo Investidor à 

Fator. 

49. Apenas as operações dos dias 14.7.2015, 4.8.2015 e 5.8.2015 são objeto da 

Acusação a Waldir, de infração ao artigo 5° da ICVM no 539/2013, pois como a 

ICVM no 539/2013 entrou em vigor em 1 o de julho de 2015, as recomendações 

realizadas nos dias 14.5.2015, 9.6.2015, 30.6.2015 não estão sujeitas às previsões 

das normas sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e 

operações ao perfil do cliente. 

50. Assim, analisaremos exclusivamente as recomendações dos dias 14.7.2015, 

4 .8.2015 e 5.8.2015, ocorridas após o início da vigência da ICVM no 539/2013. 

51. Em 14.7.2015, às 15h48min, Waldir recomendou ao Investidor, por e-mail 

(fls. 41 ), operações estruturadas, inadequadas ao perfil do Cliente, com descrição 

da espécie e da quantidade dos valores mobiliários que deveriam ser negociados 

pelo Cliente, nos seguintes termos: "Favor encaminhar a ordem abaixo para o 

/delfante@fator.com.br como feito anteriormente. Qualquer dúvida, por favor, entre 

em contato. Prezado Delfante, boa tarde! Favor acatar as ordens abaixo em minha 

custódia, Desmontagem de Long&Short: Venda de 65.000 GOAU4 com compra de 

29.400 VALE5 a mercado. Montagem de Long&Short: Compra de 24.000 VALE5 

com venda de 110.000 GOAU4 a mercado. Favor tomar as posição de Goau4 em 

BTC para cobertura da operação. Luiz Clemente Lunardi *471.305-7)". 
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52. No mesmo dia (14.7.2015), às 16h55min, Waldir encaminhou novo e-mail 

(item 36 do Termo de Acusação e fls. 78 do MRP no 351/2016) ao Investidor 

informando-o sobre a necessidade de alteração do perfil de investimento do Cliente 

de "moderado" para "arrojado", uma vez que "as operações que realizamos Long & 

Short não se enquadram nessa categoria, já que no perfil moderado, o cliente toma 

posições apenas em fundos de investimento e mercado a vista de ações, não 

trabalhando com o mercado de 'aluguel de ações', essencial para a cobertura da 

ponta 'Short' (vendia) da operação". A seguir a integralidade do referido e-mail: 

De: 
Enviado em: 
Para? 
Assunto: 

Sinalizador d~ 02companham(!n to: 

Stiltus do sinallzador: 

i'rezaao l e.>n::l ro, b"Da t <J rde l 

\Nald·r Pascoa,tno ::.; Camargo .lurior <jcamargo@llancap\tal com.br> 
te~ÇQ-f~ira. 14 ~r. JUlho ae 201S :.6:55 
tl~i'ilt-c~ro!c@humosagro.com r· 
Mudan~ do perfil r.o cadastro 

Acom!Janhar 
Conduída 

:::-onforme oon~ersado vi"3 : elefone pn:.-d:samos a~erar o p~: rfi l de diente na corretora oe «moder3do" para ~arrojõoo· ió 
•we a$ o peray:>es q ue rc.:JltLamos de Lo ne & Sh.ort não se enquadram nessa C<lt«:gori.a já queto que no "perrl 

noderallo~. o d ie.nte tcm.l posiç~~ apenas em fun:ios c!~; invesume!ltos e mercado a vista de ações, nãc <r;;balh.-n ::b 
com o mer~do de ~alugueJ de aç.(lb• essencial para a collertun di ponta ·'Sho -r· (vend1d~) da CJH:I'J~ O. 

Para "anto basta enviar Jm emad para a Delfantc so!id !ando a ~roca d~ perfil-!~ 0\><!St.ldo r. 

Qualquer c!l:"Vida, por fdYorentre em COl'!t?.to. 

\!Valdir P. de G3r.12r9o Junior 
E~Mali: ·camargo@kzncapital.ccli'.br 

RLa ';0/ de Nover.~b;o 29.39 · S3la 71 . Centro 
São José do R1c ?re·.c. - SP- - e: . (1 :-: 3222·5385 

53. O Investidor, como apontado no item 37 do Termo de Acusação, informou 

em e-mai l enviado em 14.7.2015 para a Fator e para Waldir, que "não está 

autorizada nenhuma alteração no meu perfil de investidor" (f ls. 78 do MRP 

no 351/2016). 
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54. A solicitação feita por Waldir reforça as provas de que o Defendente sabia 

que as operações estruturadas recomendadas ao Investidor eram inadequadas ao 

perfil moderado do Cliente. 

55. O teor do e-mail revela que Waldir não tinha a intenção de alertar o Cliente 

da inadequação das operações ao seu perfi l, mas tinha o intuito de compatibilizar 

as operações que já vinham sendo realizadas em nome do Investidor com o novo 

perfil "arrojado" sugerido ao Cliente, buscando simplesmente aval para novas 

operações estruturadas. 

56. Em situações como essa, em que há divergência entre o perfil de 

investimento e as operações efetivamente realizadas, espera-se dos Intermediários 

que haja um alerta sobre a inadequação com a indicação das causas dessa 

inadequação17
, e nunca uma sugestão ("para tanto basta enviar um e-mail para o 

Delfante solicitando a troca de perfil moderado") para que o cliente atualize seu 

perfil ("precisamos alterar o perfil de cliente na corretora de 'moderado' para 

'arrojado'") para assunção de risco maiores ("aluguel de ações" essencial para a 

cobertura da ponta "Short" (vendida) da operação"), contrários aos interesses de 

seus investimentos, como feito por Waldir. 

57. Mesmo diante da resposta do Investidor para que não houvesse alteração 

em seu perfil de Investimento moderado, Waldir voltou a recomendar operações 

long short inadequadas ao perfil do Cliente. 

58. Nos dias 4.8.2015 e 5.8.2015, Waldir recomendou operações complexas, na 

forma de ordens completas com descrição de ativo e quantidade a serem 

negociados, conforme e-mails enviados por Waldir ao Investidor (fls. 43/44). As 

17 Nos termos do artigo 6°, I, da ICVM 539/2016: " Art. 6° Quando o cl iente ordenar a realização de 
operações nas situações previstas nos incisos I a 111 do art. 5°, as pessoas referidas no art. 1 o 

devem, antes da primeira operação com a categoria de valor mobiliário: I - alertar o cliente acerca 
da ausência ou desatualização de perfil ou da sua inadequação, com a indicação das causas da 
divergência; ( ... )" 

~ 
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sugestões de Waldir foram encaminhadas pelo Cliente à Fator, tais como 

elaboradas pelo Defendente (fls. 53/54)18
. 

59. Os fatos acima descritos demonstram que Waldir, como apontado pela 

Acusação, recomendou reiteradamente, nos dias 14.7.201 5, 4 .8.201 5 e 5.8.201 5, 

operações e produtos incompatíveis com o perfil de investimento do Cliente, em 

descumprimento dos deveres e regras de suitability, previstos na ICVM 

no 539/2013. 

60. Esses deveres de verificação da adequação ao perfil do cl iente aplicam-se a 

todas as recomendações pessoais para cl ientes. Conforme o Relatório da IOSCO 

sobre o tema 19
: 

"Suitability inclui todo padrão requerido ou esperado que um Intermediário 

deverá cumprir na distribuição de produtos financeiros - incluindo como 

mencionado na consultoria de investimento, no gerenciamento de portfólio 

individual ou no oferecimento de produtos, com ou sem recomendação de 

investimento - para avaliar se o produto que está sendo oferecido 

corresponde à situação financeira e às necessidades do cliente. A avaliação 

da situação e das necessidades financeiras do cliente deverá incluir uma 

avaliação do conhecimento, da experiência, dos objetivos dos investimentos 

do cliente, da tolerância ao risco (incluindo risco de perda de capital), 

horizonte temporal , capacidade de fazer aportes de capital regulares e de 

18 Conforme pontuado pela Acusação nos itens 40 e 42: "A respeito das recomendações de 
operações incompatíveis com o perfil do cliente apurado 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) recomendadas pela 
Fator'. ( ... ) 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 análise 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)" . As recomendações feitas por Waldir, portanto, não tiveram 
origem em relatórios de análise elaborados ou sugeridos pela Fator. 
19 IOSCO - lnternational Organization of Securities Commissions . Suitability Requirements with 
respect to the Distribution of Complex Financiai Products - Consultation Report, 2012. Disponível em 
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD373.pdf 

~ 
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garantir seus investimentos e a compreensão sobre o produto 

recomendado"20
. 

61. As regras de suitability, portanto, tem por objetivo garantir que os integrantes 

do sistema de distribuição de valores mobiliários, incluindo os agentes autônomos 

de investimento, somente recomendem produtos e serviços adequados aos 

clientes, que deverão ter necessariamente expertise, conhecimento e capacidade 

financeira para negociar com aqueles produtos e para entender os riscos 

associados aos seus investimentos. Tais regras refletem os deveres dos 

Intermediários e seus prepostos de agirem com boa-fé, lealdade e profissionalismo, 

sempre no melhor interesse do cl iente. 

62. No presente caso, verificamos que não houve respeito a nenhum desses 

princípios, uma vez que, Waldir, enquanto agente autônomo, único assessor do 

Cliente na Fator, ciente do perfil moderado do Investidor, recomendou operações 

incompatíveis com os objetivos de investimento e com o limite de risco tolerado 

pelo Cliente, previamente identificados pela Fator no processo de classificação de 

perfil do Investidor (suitability)21
, não apresentando informações sobre os riscos das 

operações estruturadas recomendadas ao Cliente. 

20 Tradução livre de: "Suitability - includes any standard ar requirement that an intermediary is 
required or expected to comply with in the distribution of financiai products - including as mentioned 
in the provision of investment advice, individual portfolio management, or in offering for sale both 
with and without providing a recommendation - to assess whether the product being sold matches 
the customer's financiai situation and needs. An assessment of the customer's financiai situation and 
needs may include an assessment of the customer's investment knowledge, experience, investment 
objectives, risk tolerance (including risk of loss of capital}, time horizon and/or capacity to make 
regular contributions and meet extra collateral requirements, and understanding of the product in 
question where appropriate. Suitability is intended to have a functional and all-encompassing 
meaning, in arder to accommodate technical legal terms adopted in different jurisdictions. lf different 
requirements apply to intermediaries in individual jurisdictions depending, for instance, on the type of 
distribution (e.g., investment advice, individual portfolio management, other investment services , 
etc.) and/or type of customer (e.g., retail, institutional, sophisticated, professional , etc. ) and/or type of 
complex financiai product, ali these requirements are intended to be covered". In: Suitability 
Requirements with respect to the Distribution of Complex Financia/ Products - Consultation Report, 
2012. Disponível em http://www.iosco.org/librarv/pubdocs/pdf/IOSCOPD373.pdf 
21 A identificação do perfil do cliente é condição necessária para inicio de relacionamento entre o 
cliente e o Intermediário. Mesmo na situação de início do relacionamento e nenhuma transação 
comercial realizada, o perfil pode ser definido a partir de informações obtidas do cliente, por meio de 
metodologia preestabelecida por políticas internas dos Participantes. 
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63. A simples recomendação22 de operações inadequadas, por Waldir, ainda 

que tenha havido ordem do cliente à Fator após as recomendações, constitui 

violação as vedações previstas no artigo 5° da ICVM n° 539/2013, pois as 

obrigações de suitability, nos termos do artigo 1° da mesma Instrução, estão 

presentes na "recomendação" de produto ou serviço, "direcionadas a clientes 

específicos, mediante contato pessoal". 

64. A importância do cumprimento das regras de suitability e a preocupação com 

falhas no processo de recomendação e verificação da adequação de produtos, 

serviços e operações aos perfis dos clientes estão formalizadas no Plano Bienal de 

Supervisão Baseada em Risco da CVM do biênio 2017-2018, que classif icou os 

procedimentos e controles na recomendação de produtos, execução de operações 

e prestação de serviços como prioridade da Supervisão do Regulador e da 

Autorregulação da BSM23
. 

65. Portanto, as regras de suitability focam na proteção do cliente, 

estabelecendo padrões de diligência dos participantes do sistema de distribuição 

de valores mobiliários ao recomendarem produtos e sugerirem investimentos aos 

22 No mesmo sentido, as regras de Know your Client and Suitability da Financia i lndustry 
Regulatory Authority- FINRA (autorregulador estadunidense): "New FINRA Rule 21 11 generally is 
modeled after former NASD Rui e 231 O (Suitability) and requires that a firm o r associated person 
"have a reasonable basis to believe that a recommended transaction or investment strategy involving 
a security or securities is suitable for the customer, based on the information obtained through the 
reasonable diligence of the member or associated person to ascertain the customer's investment 
profile."8 The rule further explains that a "customer's investment profi le includes, but is not limited to, 
the customer's age, other investments, financiai situation and needs, tax status, investment 
objectives, investment experience, investment time horizon, liqu idity needs, risk tolerance, and any 
other information the customer may disclose to the member or associated person in connection with 
such recommendation." The new rule continues to use a broker's "recommendation" as the triggering 
event for application of the rule and continues to apply a flexible "facts and circumstances" approach 
to determining what communications constitute such a recommendation. The new rule also appl ies 
to recommended investment strateqies. clarifies the types of information that brokers must attempt to 
obtain and analyze. and discusses the three main suitability obligations. Finally. the new rule 
modifies the institutional-investor exemption in a number of important ways. Recommendations The 
determination of the existence of a recommendation has always been based on the facts and 
circumstances of the particular case.1 O That remains true under the new rule. FINRA reiterates, 
however, that severa! guiding principies are relevant to determining whether a particular 
communication could be viewed as a recommendation for purposes of the suitability rule." Finra -
Regulatory Notice, 2012. 
Disponível: http://www. finra. org/sites/defauiUfiles/NoticeDocumenUp 12277 8. pdf 
23 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/menu/acesso informacao/planos/sbr/bienio 2017 2018.ht 
ml 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275, s• andar 
01013-001 - Sao Paulo. SP 
Tel.: (11) 2565-4000 - Fax. (11) 2565-7074 

Página 20 de 25 

SJURIBRA 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 31 /2016 

Defendente: Waldir Pascoalino de Camargo Júnior 

seus clientes. Esses padrões não foram respeitados por Waldir, que nos dias 

14.7.2015, 4.8.2015 e 5.8.2015 recomendou operações inadequadas ao perfil de 

investimento do Investidor, que foram acatadas pelo Investidor e resultaram em 

prejuízo líquido ao Cliente de R$ 290.907,31 (fls. 24)24
. 

111. CONCLUSÃO 

66. Considerando o acima exposto, opinamos pela procedência da Acusação, 

que apontou o descumprimento, por Waldir, do artigo 1 O, parágrafo único, inciso I 

da ICVM n° 497/2011 e do artigo 5°, inciso I, da ICVM n° 539/2013, por prestar 

informações falsas a respeito dos riscos inerentes às operações recomendadas ao 

Cliente e por recomendar operações incompatíveis com o perfil de investimento do 

Cliente. 

67. Assim, sugerimos ao Conselho de Supervisão a aplicação de penalidade a 

Waldir, conforme disposto no artigo 36, da Instrução CVM n° 461/2007 e no artigo 

30 do Estatuto Social da BSM. 

68. Para a dosimetria da pena eventualmente aplicada ao Defendente, 

sugerimos que seja considerada a gravidade das irregularidades constatadas, que 

24 O risco sistêmico da recomendação de produtos inadequados ao Investidor foi retratado pela 
IOSCO no Relatório Suitability Requirements with respect to the Distribution of Complex Financiai 
Products - Consultation Report, 2012: "(. . .) One important risk is that certa in customers may invest 
in products that they do not understand or which are inconsistent with their risk appetite or 
investment objectives. Additional risks include the possibility that certain complex financiai products 
may be illiquid and difficult to sell, and/or that the product is subject to the issuer's cred it risk (as was 
the case with Lehman Brothers mini-bonds) and/or involve a leveraged component which may 
multiply the risk. Moreover, if the product is manufactured by the intermediary itself, the intermediary 
may be incentivised to sell its own products in arder to generate revenues. This risk may be 
particularly high during crisis period, where firms may face difficulties in raising capital from the 
public and alternative sources of revenues may not be available. Mis-selling of complex products 
during the crisis. Some members noted that during the crisis the number of disputes between the 
customers and the intermediaries sharply increased as a result of the harsh economic conditions and 
the collapse of Lehman Brothers132 . In some cases, investors complained that complex products 
were sold as replacement for fixed income investments or cash equivalents such as certificates of 
deposit, treasury, money markets and saving accounts, or as alternative to deposit-based products 
offered on the banking side. Complex products were often sold to elderly and senior investors with 
little investing experience and market knowledge. "~ 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, a• andar 
01013-001- São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 - Fax. (11) 2565-7074 

Página 21 de 25 

SJURIBRA 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n• 31 /2016 

Defendente: Waldir Pascoalino de Camargo Júnior 

afetam a credibilidade, a confiança e integridade do mercado de valores 

mobiliários. 

69. Nos termos do artigo 12 da Instrução CVM n° 539/2013, a inobservância das 

vedações estabelecidas no artigo 5° da mesma Instrução constitui infração grave 

para efeito do disposto no artigo 11, §3°, da Lei n° 6.385/76, assim como o 

exercício da atividade de agente autônomo de investimentos em desacordo com o 

disposto no artigo 1 O da Instrução n° 497/2011. 

70. Waldir não possui histórico de condenações em procedimentos 

administrativos no âmbito da BSM e da CVM. 

IV. PRECEDENTE 

71. Não foram identificados processos sancionadores julgados na BSM, 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional (CRSFN) que tivessem por objeto a indução a erro de 

investidores sobre o risco de suas operações e a inadequação de produtos ou 

serviços ao perfil de investimento do cliente, por meio da atuação de agentes 

autônomos de investimento. 

72. A ICVM n° 539/2011 entrou em vigor em 1°.7.2015. Considerando o período 

de vigência desta Instrução, não foram encontrados processos administrativos que 

tenham por objeto a infringência das normas sobre o dever de verificação da 

adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cl iente à luz das novas 

regras (ICVM n° 539/201 1 ). 

73. Antes da vigência da ICVM n° 539/201 1, o dever de verificação da 

adequação de produtos ao perfil de clientes era entendido como reflexo do dever 

dos Participantes do mercado de atuarem com boa fé, diligência e lealdade em 

relação aos seus clientes nos termos da Instrução CVM n° 505 de 27 de setembro 

de 2011 ("ICVM n° 505/2011 "), conforme precedente apresentado a seguir. 
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74. No âmbito do Processo Administrativo Sancionador ("PAS") CVM n° SP 

2014/0383, Ágora CTVM S.A. ("Ágora") foi acusada de descumprir o disposto (a) 

no artigo 30, caput e parágrafo único25 da ICVM n° 505/2011, ao não agir com boa 

fé e no interesse de seu cliente e (b) no artigo 32, inciso V26
, da mesma Instrução, 

ao propor e realizar operação incompatível com o perfil conservador do seu cliente, 

sem prestar as informações sobre o produto ofertado e seus riscos. 

75. O PAS CVM n° SP 2014/0383 teve origem em reclamação de investidor 

protocolada na CVM em 27. 11 .201327
, contendo as seguintes alegações contra a 

Ágora: (a) em 14.5.2013, foi realizada operação (contrato a termo) sem sua 

autorização; (b) tal operação lhe foi oferecida por operador da corretora, que 

afirmou haver somente possibilidade de lucro; (c) aceitou a operação porque 

confiava na corretora e (iv) posteriormente, foi informado pelo operador que a 

operação poderia resultar em prejuízo. 

76. A Ágora, em sua defesa, argumentou que o investidor autorizou as 

operações reclamadas e ao longo das gravações de conversas com o operador da 

Ágora, apresentadas nos autos do PAS CVM n° SP 2014/0383, demonstrou 

conhecimentos técnicos específicos sobre o mercado de bolsa e seus riscos. 

77. A CVM, por unanimidade, com base em voto do Diretor-Relator Roberto 

Tadeu Antunes Fernandes decidiu condenar a Ágora à pena de multa no valor de 

R$ 100.000,00, nos seguintes termos28
: 

25 "Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade em 
relação a seus clientes. Parágrafo único. É vedado ao intermediário privilegiar seus próprios 
interesses ou de pessoas a ele vinculadas em detrimento dos interesses de clientes." 
26 "Art. 32. O intermediário deve: V - suprir seus clientes com informações sobre os produtos 
oferecidos e seus riscos;" 
27 O investidor também protocolou reclamação junto ao Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo 
(MRP), a qual foi arquivada sob o argumento de que a operação impugnada foi por ele previamente 
autorizada. O Reclamante não interpõs recurso dessa decisão. 
28 Conforme relatório apresentado pelo Relator Antonio Augusto de Sá Freire Filho nos autos do 
Processo CRSFN n° 10372.000116/2017-21. 
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a) A Acusação comprovou que a relação do investidor com a Ágora 

vinha de longa data, tempo mais do que suficiente para a corretora ter pleno 

conhecimento do perfil do seu cliente; 

b) O histórico de negociação do investidor no transcurso de sete anos, 

período em que a Ágora intermediou suas operações, também foi 

esclarecedor sobre seu perfil e sua maneira de atuar no mercado de valores 

mobiliários. Nesses anos, o investidor realizou cinquenta e três operações, 

todas no mercado à vista. Comprovou-se que poucos negócios foram 

realizados em quantidade acima de quinhentas ações (quatro no total) e em 

valores superiores a dez mil reais (onze no total); 

c) A Ágora apresentou e exigiu do investidor que respondesse 

questionário necessário para a análise de seu perfil. Na parte em que lhe é 

perguntado "sobre seu conhecimento e interesse nas diversas formas de 

investimento", o investidor afirmou em relação a ações ter conhecimento e 

interesse "baixo", e a outros tipos de investimentos, inclusive operações a 

termo, respondeu "sem conhecimento" e "sem interesse"; 

d) O diálogo ocorrido no dia 14.5.2013 é prova inconteste de que a 

proposta para a realização da operação partiu do operador, que teve a 

iniciativa de ligar para o investidor; 

e) O teor do referido diálogo demonstra que o investidor não tinha 

conhecimento sobre operações a termo; 

f) O Relator ressaltou a importância de a Corretora conhecer o perfil do 

investidor. Tanto assim que a CVM editou instrução para tratar 

especificamente do tema, na qual, além de replicar regras já presentes na 

Instrução CVM no 505, de 2011, como as apreciadas neste processo, 

explicitou uma série de procedimentos e deveres do intermediário para 

verificar a adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do 

investidor, a ICVM n° 539/2013. 
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78. A Ágora apresentou recurso ao Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional ("CRFSN") contra a decisão proferida pelo Colegiado da CVM. 

O CRSFN negou provimento ao recurso, mantendo a penalidade à Ágora "pelo 

cometimento da infração de não exercer suas atividades com boa fé, diligência e 

lealdade em relação a seu cliente, e por não o suprir com informações sobre o 

produto oferecido e seus riscos"29
. 

São Paulo, 18 de outubro de 2017. 

J L~ e~~ Calabró 

Superintendente Jurídico 

~ tf)'Y) I~ ~II.QHo.. o/ih& 
Henrique (tratta Lobo 

Gerente Jurídico 

Bruno Roberto de Azevedo 

Advogado 

Ao Defendente para manifestação 

e, depois, ao Conselho de 

Supervisão. 

( 
Jv-v--. 

Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 

29 Processo CRFSN n° 10372.00011 6/2017-21 (Processo na primeira instância CVM SP2014/383) 
julgado em 25.7.2017, cuja decisão final na esfera administrativa proferida pelo CRFSN foi 
publicada em 3.8.2017. 
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