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SUPERVISAO DE MERCADOS 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS- BSM 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 

TURMA 

CONSELHEIRO-RELATOR: LUIZ DE FIGUEIREDO F ORBES 

MEMBROS: MARCUS DE FREITAS HENRIQUE E MARIA CECÍLIA ROSSI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO N' 31/2016 

DEFENDENTE: WALDIR PASCOALINO DE CAMARGO JúNIOR 

VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR 

1. Por economia processual e para evitar duplicidade de trabalho, adoto 

nesta decisão o Relatório Preliminar, datado de 24.1.2018 (fls. 111/118) ("Relatório"). 

2. O Defendente, Waldir Pascoalino de 

"Defendente" ou "Envolvido") embora regularmente 

apresentou defesa, nem resposta ao parecer jurídico. 

Camargo Júnior ("Waldir", 

intimado (fls. 100/1 08), não 

3. Resolvi, então, tecer algumas considerações - especialmente para que 

não pairem dúvidas - em relação à validade do processo em epígrafe, que 

prosseguiu mesmo com a ausência de manifestações do Defendente. 

4. A revelia, entendida como a inércia ou a falta de qualquer manifestação 

do Defendente em relação a procedimento instaurado em seu desfavor, não 

implicará, neste processo - por sancionador que é -, a presunção (relativa) de 

verdade das razões alegadas pela Acusação. 

5. A meu ver, nos processos sancionadores a ausência de manifestações e 

a inatividade processual dos Acusados não conduzem a nenhuma presunção, pois 

odmo de <ode' " P'"'""'"'" (<elo((~,) '"''" " '"<dodo t' -'"-)"'I 'X'" " 
BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS r I 
Rua XV de Novembro, 275, 8° andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
Te I.: (11) 2565--4000- Fax: (11) 2565-7074 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário no 31/2016 
Defendente: Waldir Pascoalino de Camargo Júnior 

Julgamento Turma -Voto do Conselheiro Relator Luiz de Figueiredo Forbes -Fls. 2 de 13 

presunção da não-culpabilidade dos acusados 1, até o trânsito em julgado do 

processo sancionador que os condenar culpados. 

6. Pois bem. Ainda que sem apresentação de Defesa ou de manifestações, 

corretamente o processo prosseguiu e veio a julgamento. 

7. A esse respeito, reproduzo por analogia, o artigo 367 do Código de 

Processo Penal: 

"Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou 

intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem 

motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar 

o novo endereço ao juizo." 

8. Antes de julgar o mérito da Acusação, cabe a mim apenas analisar se as 

tentativas de chamamento do Defendente a este processo foram regulares e 

insistentes2 para oportunizar a Waldir defender-se. 

9. Como já tive a oportunidade de ressaltar anteriormente no Relatório, a 

Superintendência Jurídica da BSM tentou por duas vezes citar o Defendente por 

correio (fls. 62/63, 66/67 e 100 e 1 02). Sem sucesso. O Diretor de Autorregulação, 

então, em despacho de fls. 70, determinou a citação do Defendente por meio de 

1 O principio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade está expressamente previsto pelo 
artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual: "Art. 5° Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
Pais a inviolabilidade do direito á vida, á liberdade, á igualdade, á segurança e á propriedade, nos 
termos seguintes: ( ... )LVII- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentenca 
penal condenatória;". 
2 A este respeito, trago aos autos a análise realizada pelo Diretor-Relator Pablo Renteria no Processo 
Administrativo Sancionador CVM N° RJ2014/11558, que antes de julgar o mérito analisou as 
hipóteses de citação do Defendente, inclusive por edital: 
"IV. DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA 

27. O acusado foi intimado para apresentar defesa em 12.11.2014 por meio de carta com aviso de 
recebimento (fi. 90) enviada ao endereço constante da base de dados do SERPRO (fi. 89), a qual, 
contudo, foi devolvida pelos Correios (fi. 93). Nova tentativa de intimação foi realizada em 16.12.2014 
por meio de carta com aviso de recebimento e mão própria (fi. 95), a qual também foi devolvida pelos 
Correios (fi. 97). 
28. Diante disso, procedeu-se à intimação do acusado por meio de Edital de Intimação (fi. 1 00), que 
foi publicado no Diário Oficial da União de 30.1.2015 (fi. 1 02). 
29. O prazo para apresentação de defesa, encerrado em 18.3.2015, transcorreu c·n albis.)At<;~ta 
do julgamento deste Processo, não houve manifestação do acusado." ·, 
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publicação de editais em dois jornais de grande circulação (nacional e local). 

10. Observo que este processo só veio a julgamento após várias tentativas 

de citação e intimação do Defendente e após instrução processual escorreita, com 

estrita fidelidade às prescrições regulamentares da BSM e à observância dos 

postulados de ampla defesa. 

11. Reconheço, portanto, a regularidade procedimental deste processo e 

passo ao julgamento do mérito da Acusação. 

Voto 

12. A instauração do presente processo administrativo disciplinar ("PAD"), 

PAD n° 31/2016, teve por base as irregularidades aparentes nos autos do processo 

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

13. O PAD n° 31/2016 trata, especificamente, da violação das seguintes 

normas pelo Defendente: 

(a) artigo 1 O, parágrafo único, inciso !3, da Instrução CVM no 497/2011 

("ICVM 497"), por falha no dever de diligência no cumprimento, por Waldir, 

de suas atividades de agente autônomo. De acordo com os documentos 

e correspondências eletrônicas entre Waldir e Luiz Clemente Lunardi, 

reclamante no MRP n° 351/2016 ("Investidor" ou "Luiz Clemente"), Waldir 

teria recomendado, nos dias 14.5.2015, 9.6.2015, 30.6.2015, 14.7.2015, 

4.8.2015 e 5.8.2015 operações estruturadas long short ao Investidor, sem 

informá-lo sobre os riscos do investimento, afirmando, equivocadamente, 

ao Investidor, que o risco de perda estaria limitado a, no máximo, 5% do 

patrimônio investido; 

3 "Art. 1 O. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, 
empregando no exercicio da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em 
sua posição, em relação aos clientes e á 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 val~res mobiliá nos pela qual tenha sido cor\ratado, ( . )" ~ 
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(b) artigo 5°, inciso 14 , da Instrução CVM n° 539/2013 ("ICVM 539"), por 

recomendar produtos e serviços inadequados ao perfil do Investidor (fls. 

1 0/17). Waldir, ciente do perfil "moderado" do cliente, teria recomendado 

produtos e serviços inadequados ao perfil do Investidor. 

14. Adianto que os fatos narrados nos autos do MRP no 351/2016 e as provas 

acostadas aos autos do PAD n° 31/2016 demonstraram que o Defendente, agente 

autônomo de investimentos da Fator S.A CV ("Fator"), atuou de maneira não 

autorizada pelos regulamentos em vigor. Ficou demonstrado, ao longo de todo o 

processo, que Waldir recomendou produtos e serviços considerados inadequados 

ao perfil do Investidor, bem como faltou com a verdade acerca dos riscos dos 

produtos oferecidos a Luiz Clemente, em violação, respectivamente, ao artigo 5°, 

inciso I, da ICVM 539 e ao artigo 1 O, parágrafo único, inciso I, da ICVM 497. 

15. São duas as provas que me convencem das infrações cometidas pelo 

Defendente: (1) as correspondências eletrônicas que Waldir e Luiz Clemente 

trocaram entre si (fls. 31/54) e (2) o Relatório de Auditoria n° 437/2016 ("Relatório de 

Auditoria"), elaborado pela BSM nos autos do MRP n° 351/2016, trazido ao PAD n° 

31/2016 como anexo ao Termo de Acusação e ali tratado como "Doc. 2" (fls. 22/29). 

16. Analisando os e-mails de fls. 33/54, é possível verificar que as ordens das 

operações reclamadas, dadas pelo Investidor à Fator, eram previamente sugeridas, 

também por e-mail, por Waldir ao Investidor, que as transmitia à Fator nos exatos 

termos sugeridos. As recomendações de Waldir envolviam a indicação de quais e 

quantos ativos deveriam ser negociados em estratégia de operações estruturadas 

(!ong short). 

17. O Defendente 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 endereço eletrônico cadastrado na ficha cadastral de 

Luiz Clemente na Fator (financeirolc@humusagro.com.br), acostados, 

respectivamente às fls. 33/34, 36/38, 39/40,41/43 e 44. 

4 "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; " \ . l ~· 
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18. Sobre as mensagens eletrônicas trocadas entre o Investidor e o agente 

autônomo Waldir é possível verificar que: 

a) O Investidor, em 12.5.2015 (antes do inicio de suas operações por 

intermédio da Fator) enviou e-mail para Waldir em que ressalta o seu perfil 

de investimento moderado e limita seus riscos de perdas: "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 perdas de 3% e, 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". Waldir em resposta ao 

Investidor afirmou "que todos os parâmetros acordados serão seguidos a 

risca" (fls. 31 ). 

b) O Defendente, após assegurar ao Investidor que os riscos de seus 

investimentos estariam limitados por seu perfil moderado, recomendou 

todas as operações realizadas pelo cliente, que eram então repassadas 

pelo próprio Investidor à Fator. As recomendações 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. 

19. O Relatório de Auditoria concluiu que5 : 

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

intermédio da Fator 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. As operações reclamadas resultaram no 

prejuízo líquido ao Investidor de R$ 290.907,31; 

(b) "há ordem do Reclamante [Luiz Clemente] para todos os negócios 

executados em seu nome por intermédio da Reclamada [Fator] no período de 

5 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. l. ). ~ 
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01/05/2015 a 11/09/2015, conforme constatamos por meio dos e-mai/s 

apresentados pelo Reclamante às fls. 29 a 127 deste processo [MRP n° 

351/2016] e por meio dos e-mai/s 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 [Luiz Clemente] 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); 

(d} "O Reclamante [Luiz Clemente] 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 [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 short" (fls. 205 do 

MRP 351/2016). 

20. As operações reclamadas no MRP n° 351/2016, de acordo com o 

Relatório de Auditoria, foram todas sugeridas por Waldir ao Investidor e 

consubstanciaram recomendações de operações estruturadas, incompatíveis com o 

perfil de investimento de Luiz Clemente. 
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21. Diante dos e-mails de fls. 31/54, a Acusação apontou que Waldir, ao 

assessorar o Investidor, recomendou nos dias 14.5.2015, 9.6.2015, 30.6.2015, 

4.7.2015, 4.8.2015 e 5.8.2015, operações estruturadas long short ao Cliente, sem 

informá-lo sobre os riscos do investimento e fornecendo ao Investidor 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 10, parágrafo único, inciso I, da ICVM 497. 

22. Além de apontar o descumprimento dos deveres de diligência e boa-fé por 

Waldir, a Acusação trouxe aos autos a 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 

perdas de 3% e, até 5% [R$ 30.000,006], 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". 

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

Acusação (fls. 22/29), Waldir, após assegurar ao Reclamante que os riscos de seus 

investimentos estariam limitados a R$ 30.000,00 (e-mail de fls. 31 ), sugeriu todas as 

operações realizadas pelo cliente, que eram então repassadas pelo próprio 

Investidor à Fator. 

24. As sugestões de operações feitas por Waldir ao Investidor estavam 

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

estruturadas na modalidade /ong short, todas fora do perfil do Investidor. 

6 Valor equivalente a 5% do patrimônio investido pelo Investidor, no valor total de R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais). ~ . ) r 
BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, 8° andar 
01013-001- sao Paulo, SP 
Tel.· (11) 2565-4000- Fax: (11) 2565-7074 

J:_._i3 
.3j ,ç 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário no 31/2016 
Defendente: Waldir Pascoalino de Camargo Júnior 

Julgamento Turma- Voto do Conselheiro Relator Luiz de Figueiredo F orbes- Fls. 8 de 13 

25. Operações estruturadas, como as sugeridas reiteradamente7 por Waldir, 

envolvem estratégias voltadas para investidores que voluntariamente desejem riscos 

mais altos em busca de retornos financeiros mais elevados. 

26. Como descrito no Parecer Jurídico de fls. 75/99: "operações /ong 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 (long). 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" (integralidade do item 28 do 

Parecer Jurídico). 

27. 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. 

28. Os e-mails apresentados pela Acusação como prova (fls. 31/54) deixam 

evidente que Waldir nunca alertou o Investidor 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 fls. 31 em que Waldir afirma ao 

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

29. O prejuízo de operações estruturadas pode ser maior do que o valor 

investido inicialmente. Waldir, na qualidade de agente autônomo, não tinha como 

garantir para o Reclamante que ao realizar operações do tipo long short teria um 

limite de perda fixo de R$ 30.000,00, ou "5% do capital investido". 

30. Como bem apontado no Parecer Jurídico, ao qual me alinho: 

7 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 enviad·o~or 
Waldir ao Reclamante, acostados aos autos: \ \ 
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"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 

erro" (fls. 85). 

31. Assim, entendo configurada a infração, por Waldir, ao artigo 1 O, parágrafo 

único, inciso 18, da ICVM 497, por falha no dever de diligência no cumprimento de 

suas funções de agente autônomo ao ter recomendado, nos dias 14.5.2015, 

9.6.2015, 30.6.2015, 14.7.2015, 4.8.2015 e 5.8.2015 operações estruturadas /ong 

short ao Investidor, sem informá-lo sobre os riscos do investimento. 

32. Quanto à inadequação dos produtos (operações /ong short) -

recomendados por Waldir - ao perfil do Investidor, a Acusação ressaltou as 

conclusões do Relatório de Auditoria: "nos e-mails apresentados pelo Reclamante 

[Luiz Clemente] ás 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( ... ) As recomendações 

estavam relacionadas aos mercados à vista e de empréstimo de ações (BTC) -

Tomador, estruturas na modalidade long short, na qual o objetivo é comprar um ativo 

no mercado à vista e vender outro ativo no mercado à vista ( ... ) O perfil moderado 

[do Investidor] não permite recomendação de operações com ações no mercado de 

empréstimo de ações (BTC) - Tomador ou estruturas na modalidade long shorf' 

(integralidade do item 27 do Termo de Acusação, fls. 11 ). 

8 "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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33. Ainda segundo a Acusação, "o artigo 5° da ICVM 539/2013 dispõe que é 

vedado às pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição, 

aos consultores e aos 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" (item 28 

do Termo de Acusação, fls. 11 ). 

34. Compulsando os autos, verifico que o perfil de investimento de Luiz 

Clemente foi classificado como "moderado", nos termos do questionário "perfil do 

investidor" de fls. 186 do MRP n° 351/2016 (cuja cópia segue anexada na mídia 

digital de fls. 20) preenchido pelo Investidor em 8.5.2015 (fls. 140 e 187 do MRP n° 

351/2016). 

35. De acordo com a classificação da Fator, o investidor com perfil 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 investimentos, COE, Nominal Protegido e ações no mercado à vista, 

além dos descritos no perfil conservador" (fls. 187 do MRP n° 351/2016). 

36. Assim, as operações recomendadas a Luiz Clemente, do tipo /ong short, 

não eram um produto elegível a compor a carteira do Investidor, conforme perfil 

moderado acima descrito. 

37. A simples leitura das correspondências eletrônicas juntadas aos autos 

pela Acusação às fls. 31/54 demonstram que Waldir recomendou operações /ong 

short, incompatíveis com o perfil de investimento moderado do Investidor, sem 

prestar informações corretas sobre os produtos sugeridos e seus riscos, nos dias 

14.5.2015, 9.6.2015, 30.6.2015, 14.7.2015, 4.8.2015 e 5.8.2015. 

38. Aqui faço uma observação. Apenas as recomendações realizadas por 

Waldir nos dias 14.7.2015, 4.8.2015 e 5.8.2015 foram objeto da Acusação, pois a 

ICVM 539 passou a vigorar somente em 1°.7.2015. 
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39. A minha conclusão, portanto, é óbvia: a incompatibilidade entre o perfil do 

Investidor e as operações recomendadas por Waldir (executadas em nome de Luiz 

Clemente) é evidente neste processo. 

40. O conteúdo e a dinâmica das comunicações entre Waldir e o Investidor e 

o Investidor e a Fator, descritos neste processo, revelam que o Investidor decidiu 

seus investimentos com base em recomendações irregulares (incompatíveis com o 

seu perfil), que o induziram a erro quanto às características e riscos das operações 

estruturadas. Vale lembrar: 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. 

41. Entendo que a simples recomendação de operações inadequadas, por 

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

constitui violação às vedações previstas no artigo 5° da ICVM 539, 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". 

42. Não há dúvidas, portanto, de que Waldir violou o artigo 5°, inciso I, da 

ICVM 539, por recomendar operações incompatíveis com o perfil de investimento de 

Luiz Clemente. 

43. Ora, o mínimo que se esperava como conduta de um agente autônomo 

de investimento na posição de Waldir, e que não foi verificado neste caso, era a 

recomendação de produtos e serviços adequados ao perfil do investidor e a 

transparência ao prestar informações sobre o limite de risco, tratando-se de questão 

de pura ética profissional e boa-fé. 

44. Uma vez que concordo, integralmente, com os fundamentos do parecer 

jurídico, resta clara a necessidade da aplicação de penalidade ao Defendente, 

conforme disposto no artigo 36, da Instrução CVM n° 461/20079 e no artigo 30 do 

' "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 administrador<\ 
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Estatuto Social da BSM10 . 

45. Condeno o Defendente à pena de multa, a qual deverá ser suficiente para 

indenizar o Investidor e para desestimular comportamentos semelhantes, nos termos 

que seguem abaixo. 

46. As operações, irregularmente recomendadas por Waldir a Luiz Clemente, 

resultaram no prejuízo líquido ao Investidor de R$ 290.907,31 (conforme apurado 

pela Auditoria da BSM no Relatório de fls. 22/29). 

47. O processo de MRP n° 351/2016 foi julgado parcialmente procedente para 

reconhecer a totalidade do prejuízo referido (R$ 290.907,31 ), limitando o 

ressarcimento ao máximo possível de R$ 120.000,00, atualizados pelo IPCA e 

acrescidos de juros de 6% ao ano, nos termos do artigo 23 do Regulamento do 

MRP11 . 

( ... ) §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." 
10 "Art. 30. As penalidades que podem ser aplicadas pela 8SM são: 
I -advertência; 
li- multa; 
111 -suspensão, observado o prazo máximo de noventa dias; 
IV- suspensão temporária por prazo determinado, podendo ser prorrogável por igual período, de um 
ou mais direitos de acesso do Participante em relação ao segmento CETIP UTVM da 83 ou aos 
sistemas administrados pela 83 no segmento CETIP UTVM da 83; 
V - descredenciamento do Participante em relação a um ou mais direitos de acesso do segmento 
CETIP UTVM da 83; 
VI - inabilitação temporária, pelo prazo máximo de dez anos, para o exercício de cargos de 
administradores, empregados, operadores, prepostos e representantes da própria 8SM, do 
Associado Mantenedor ou dos Participantes; e 
VIl- outras penalidades previstas nas normas regulamentares e operacionais da 83 ( ... )" 
11 Artigo 23- O MRP deverá providenciar o ressarcimento do Prejuízo sofrido pelo Reclamante no 
prazo máximo de: 
I -três dias úteis, para reposição em dinheiro, atualizado pelo IPCA ou pelo índice que o substituir e 

juros simples de seis por cento ao ano, calculados pro rata die; e 
11 - quinze dias úteis, para reposição em valores mobiliários. 

Parágrafo Primeiro - O ressarcimento em valores mobiliários consistirá na reposição de valores 
mobiliários do mesmo emissor, tipo, espécie e classe, acrescidos de quaisquer direitos a eles 
distribuídos, no período entre a ocorrência do Prejuízo e o seu ressarcimento, inclusive aqueles que 
dependam de manifestação de vontade. Parágrafo Segundo -Quando do cálculo de ressarcimento a 
ser realizado em recursos financeiros, alte~nativamente a valores mobiliários, sertonsi0ra}\a . 
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48. Luiz Clemente, nos autos do MRP n° 351/2016 foi ressarcido, no dia 

12.3.2018, no valor de R$ 159.901 ,54. 

49. Porquanto insuficiente o ressarcimento pelo MRP, presta-se a multa, a 

que condeno o Defendente, a ressarcir o Investidor em mais R$ 131.005,77, valor 

que complementará em justa medida a indenização recebida pelo Investidor no 

socorro ao MRP, nos termos do artigo 49, §2°12 da Instrução CVM n° 461/2007. 

50. Além disso, com o intuito de estimular a observância dos deveres 

prescritos nas normas que regem e zelam pela confiabilidade do mercado de 

capitais, especialmente a ICVM 497 e a ICVM 539, acresço de 20% ao valor de 

R$131.005,77. 

51. Pela violação ao artigo 5°, inciso I, da ICVM 539 e ao 1 O, parágrafo único, 

inciso I, da ICVM 497, voto pela condenação de Waldir Pascoalino de Camargo 

Júnior ao pagamento de multa no valor de R$ 131.005,77, acrescido de 20%, no 

valor total de R$ 157.206,92, nos termos do artigo 62 do Regulamento Processual 

da BSM. 

É como voto. 

São Paulo, 22 de março de 2018. 

l. 
Luiz de Figu ire 
Conselheiro-Re 

cotação média destes nos mercados de bolsa administrados pela BM&FBOVESPA S.A., observada 
na data do Prejuízo. 
Parágrafo Terceiro- O prazo para pagamento será contado a partir do término do prazo para interpor 
recurso à CVM, ou da data em que a BSM for comunicada sobre a decisão da CVM relativa ao recurso 
a ela dir"1gido 
12 "Art. 49. A violação das normas cuja fiscalização incumba ao Departamento de Auto-Regulação 
sujeita seus infratores às penalidades previstas em regulamento. ( ... ) §2° Os recursos arrecadados 
com multas e termos de compromisso celebrados no âmbito da autoregulação devem ser revertidos, 
em sua totalidade, para as atividades previstas neste Capítulo ou para a indenização de terceiros 
prejudicados." 
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