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Rio de Janeiro (RJ) , 10 de dezembro de 2018 

À 
BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, 8° andar 
0101 3-001 - São Paulo - SP 
A/C.: Sr. Marcos José Rodrigues Torres, Diretor de Autorregulação 

Ref. : Processo Administrativo Disciplinar nº 8/2018 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao OF/BSM/SJUR/PAD-0248/2018, referente instauração do Processo .í~d
ministrativo Disciplinar nº 8/2018, apresentamos a seguir defesa, com documentos compro
batórios de nossas alegações, especificação das provas e, ao final, apresentamos proposta 
de celebração de Termo de Compromisso. 

Sem mais para o momento. 

Atenciosamente, 
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TERMO DE DEFESA 

Processo Administrativo Disciplinar nº 8/2018 

O presente Processo Administrativo Disciplinar nº 8/2018 tem como base as Auditorias ope
raconais realizadas em 2017 e em 2018, com respectivas emissões de Relatórios de 
04/04/2017 e de 10/04/2018, com verificação de recorrência de não-conformidades, conforme 
a seguir relacionadas, relativamente às operações e procedimentos administrativos internos 
desta DTVM, abrangendo período em que a empresa realizou pouquíssimas operações e, 
praticamente, permaneceu inativa, por força de questões relacionadas com os sócios, sendo 
certo que durante todo o período de 2017/2018 esta DTVM não realizou qualquer prospecção 
de novos clientes e/ou lançamento de novos produtos, tudo conforme será comprovado com 
documentação hábil a ser produzida, motivo pelo qual os acusados propõem a celebração de 
Termo de Compromisso e o arquivamento deste Processo. 

11.1 - SUITABILITY 

Conforme descritivo de Suitability validado e assinado pelo responsável pelo processo nesta 
DTVM, o Participante definiu e implementou processo e metodologia para atendimento ao 
disposto na Instrução CVM 539/2013 e no Roteiro Básico, o referido Questionário foi encami
nhado aos clientes, que são poucos, porém estes clientes não responderam ao requerido em 
tempo hábil para a conclusão de todo o procedimento indicado pela 83, em virtude do exposto 
a ADVALOR decidiu encerrar o atendimento aos clientes, mediante solicitação de autorização 
e venda dos ativos mantidos sob custódia ou mediante autorização para transferência das 
custódias sob a responsabilidade desta DTVM. 

Com estas medidas, de venda dos ativos mantidos sob custódia ou transferência das custó
dias sob a responsabilidade desta DTVM, a ADVALOR fará o encerramento das contas de 
investimento de todos os atuais clientes. 

Com a venda dos ativos mantidos sob custódia ou transferência das custódias sob a respon
sabilidade desta DTVM e, adicionalmente, com o encerramento das contas de investimento 
de todos os clientes, a ADVALOR entende que não restará caracterizada a irregularidade 
apontada pela BSM. 

Outrossim, a ADVALOR entende que no período de 2017 e de 2018 não foi realizada nenhuma 
operação em que se pudesse identificar eventual discrepância entre o risco da operação e o 
perfil de risco do cliente, portanto, não houve qualquer efeito prático indesejado pelo fap 
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que os clientes não tenham respondido aos Questionários encaminhados pela ADVALOR, 
conforme listagem de todas as operações realizadas. 

11.2 - CADASTRO 

Conforme respostas desta DTVM relativamente aos pontos relacionados no item Cadastro, a 
saber, ausência de regras e parâmetros de atuação e Contrato de prestação de serviços de 
custódia, a ADVALOR realizou alterações no cadastro de Pessoas Físicas e de Pessoas Ju
rídicas, assim como alterações no Contrato de Custódia, tudo para atender às especificações 
da Auditoria de 201 7 da BSM. 

Entretanto, a BSM, em nova Auditoria, entendeu que seriam necessários outros ajustes, adi
cionais e complementares, tanto no Cadastro quanto no Contrato de Custódia. 

Ocorre, todavia, que assim como verificado no caso do Questionário de Suitability, as novas 
fichas de cadastro, resultantes da primeira auditoria (de 2017), já haviam sido encaminhadas 
para os clientes, porém ainda sem respostas destes, e a ADVALOR aguardava tais respostas 
para, então, proceder aos ajustes adicionais requeridos. 

Em virtude do exposto, diante da falta de interesse dos clientes em promover a atualização 
cadastral e em assinar um novo Contrato de Custódia, a ADVALOR decidiu encerrar o aten
dimento aos mesmos, mediante solicitação de autorização e venda dos ativos mantidos sob 
custódia ou mediante autorização para transferência das custódias sob a responsabilidade 
desta DTVM. 

Com estas medidas, de venda dos ativos mantidos sob custódia ou transferência das custó
dias sob a responsabilidade desta DTVM, a ADVALOR fará o encerramento das contas de 
investimento de todos os atuais clientes. 

11.3 - ORDENS 

Conforme resposta desta DTVM relativamente ao ponto relacionado no item Ordens, a saber, 
Ausência de disponibilidade sobre informações de negócios de pessoas vinculadas, a ADVA
LOR vinha mantendo contato com alguns prestadores de serviço para que fosse providenci
ada a solução de informática necessária para atendimento a este aspecto. 

Ocorre que a ADVALOR encontrou dificuldades para a realização desta solicitação, com vistas 
a alteração e o desenvolvimento desta facilidade no site na internet, com previsão de atuali
zação mensal, em função da dificuldade de obtenção de recursos financeiros em volu:ç 
ficiente para a execução do investimento necessário. <(_ 
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Também em virtude do exposto, a ADVALOR decidiu suspender as atividades operacionais, 
e assim sendo, vai encerrar o atendimento aos atuais clientes, mediante solicitação de autori
zação e venda dos ativos mantidos sob custódia ou mediante autorização para transferência 
das custódias sob a responsabilidade desta DTVM. 

Com estas medidas, de venda dos ativos mantidos sob custódia ou transferência das custó
dias sob a responsabilidade desta DTVM, a ADVALOR fará o encerramento das contas de 
investimento de todos os atuais clientes. 

11.4 - LIQUIDAÇÃO 

Conforme resposta desta DTVM relativamente ao ponto relacionado no item Liquidação, a 
saber, Não identificação de depositantes e de formas de depósito, a ADVALOR apresentou 
os extratos bancários correspondentes e os comprovantes de depósito, porém estes foram 
efetuados em caixa eletrônico de auto atendimento, sem a identificação se os depósitos foram 
efetuados em dinheiro ou cheques. 

A ADVALOR entende que não tem como obrigar os clientes e os bancos a fornecerem para 
esta DTVM as informações necessárias para sanar estes casos, ocorridos em 2016, ou seja, 
antes que a Auditoria apontasse a ocorrência destes eventos. 

Assim sendo, a ADVALOR, vai encerrar o atendimento aos atuais clientes, mediante solicita
ção de autorização e venda dos ativos mantidos sob custódia ou mediante autorização para 
transferência das custódias sob a responsabilidade desta DTVM. 

Com estas medidas, de venda dos ativos mantidos sob custódia ou transferência das custó
dias sob a responsabilidade desta DTVM, a ADVALOR fará o encerramento das contas de 
investimento de todos os atuais clientes. 

11.5- RISCO 

Conforme respostas desta DTVM relativamente aos pontos relacionados no item Risco, a sa
ber, Ausência de processo para estabelecimento de limites operacionais, a ADVALOR realizou 
alterações no Manual de Normas e Procedimentos, tudo para atender às especificações da 
Auditoria de 2017 da BSM. 

Ocorre, todavia, que assim como verificado no caso do Questionário de Suitability, o estabe
lecimento de limites operacionais dependia das atualizações cadastrais em curso, tendo sido 

// 
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as novas fichas de cadastro, resultantes da primeira auditoria (de 2017), devidamente enca
minhadas para os clientes, porém sem respostas destes, e a ADVALOR aguardava tais res
postas para, então, proceder aos ajustes necessários para solucionar os pontos deste item. 

Em virtude do exposto, diante da falta de interesse dos clientes em promover a atualização 
cadastral, a ADVALOR decidiu encerrar o atendimento aos mesmos, mediante solicitação de 
autorização e venda dos ativos mantidos sob custódia ou mediante autorização para transfe
rência das custódias sob a responsabilidade desta DTVM. 

Com estas medidas, de venda dos ativos mantidos sob custódia ou transferência das custó
dias sob a responsabilidade desta DTVM, a ADVALOR fará o encerramento das contas de 
investimento de todos os atuais clientes. 

11.6 - PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E SUPERVISÃO DE OPERAÇÕES 

A ADVALOR entende que atendeu a todas as especificações necessárias para a realização 
dos procedimentos elencados neste item e requer prazo de 30 (trinta) dias a contar desta data 
para a produção de provas documentais a respeito da presente alegação de conformidade. 

11.7 - SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 

Conforme resposta desta DTVM relativamente aos pontos relacionados no item Segurança 
das Informações, a saber, Ausência de administração de acesso, Colaboradores desligados, 
Usuários genéricos, Ausência de monitoração, Segregação de funções e Segurança física, a 
ADVALOR vinha mantendo contato com alguns prestadores de serviço para que fossem pro
videnciadas as soluções necessárias para atendimento a estes aspectos. 

Ocorre que a ADVALOR encontrou dificuldades para a realização destas solicitações, com 
vistas a alteração e o desenvolvimento destas soluções, em função da dificuldade de obtenção 
de recursos financeiros em volume suficiente para a execução do investimento necessário. 

Também em virtude do exposto, a ADVALOR decidiu suspender as atividades operacionais, 
e assim sendo, vai encerrar o atendimento aos atuais clientes, mediante solicitação de autori
zação e venda dos ativos mantidos sob custódia ou mediante autorização para transferência 
das custódias sob a responsabilidade desta DTVM. 

Com estas medidas, de venda dos ativos mantidos sob custódia ou transferência das custó
dias sob a responsabilidade desta DTVM, a ADVALOR fará o encerramento das contas de 
investimento de todos os atuais clientes. 

11.8 - GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 
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Conforme resposta desta DTVM relativamente ao ponto relacionado no item Gerenciamento 
de Mudanças, a saber, Ausência de controles, a ADVALOR vinha mantendo contato com al
guns prestadores de serviço para que fossem providenciadas as soluções necessárias para 
atendimento a este aspecto. 

Ocorre que a ADVALOR encontrou dificuldades para a rea lização desta solicitação, com vistas 
a alteração e o desenvolvimento desta solução, em função da dificuldade de obtenção de 
recursos financeiros em volume suficiente para a execução do investimento necessário. 

Também em virtude do exposto, a ADVALOR decidiu suspender as atividades operacionais, 
e assim sendo, vai encerrar o atendimento aos atuais clientes, mediante solicitação de autori
zação e venda dos ativos mantidos sob custódia ou mediante autorização para transferência 
das custódias sob a responsabilidade desta DTVM. 

Com estas medidas, de venda dos ativos mantidos sob custódia ou transferência das custó
dias sob a responsabilidade desta DTVM, a ADVALOR fará o encerramento das contas de 
investimento de todos os atuais clientes. 

11.9 - CONTROLES INTERNOS E CERTIFICAÇÕES DE PROFISSIONAIS 

Conforme resposta desta DTVM relativamente aos pontos relacionados no item Controles In
ternos e Certificações de Profissionais, a saber, Ausência de certificação pela 83, Ausência 
de registo no sistema GHP e Ausência de credenciamento na 83, a ADVALOR encontrou 
dificuldades para a realização destas solicitações, com vistas a alteração e o desenvolvimento 
destas soluções, em função da dificuldade de obtenção de recursos financeiros em volume 
suficiente para a execução do investimento necessário. 

Também em virtude do exposto, a ADVALOR decidiu suspender as atividades operacionais, 
e assim sendo, vai encerrar o atendimento aos atuais clientes, mediante solicitação de autori
zação e venda dos ativos mantidos sob custódia ou mediante autorização para transferência 
das custódias sob a responsabilidade desta DTVM. 

Com estas medidas, de venda dos ativos mantidos sob custódia ou transferência das custó
dias sob a responsabilidade desta DTVM, a ADVALOR fará o encerramento das contas de 
investimento de todos os atuais clientes. 

111 - CONDUTA DA CORRETORA E DOS DIRETORES 

A ADVALOR e seus Diretores entendem que realizaram todos os esforços possíveis para o 
devido atendimento dos pontos elencados na Auditoria de 2017. ~ 
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Entretanto, alguns pontos não foram solucionados antes da realização da Auditoria de 2018. 

Em hipótese alguma deve ser considerada a possibilidade de desinteresse da ADVALOR ou 
de seus Diretores no sentido de solucionar as questões levantadas pela 83. 

Ocorre, entretanto que a ADVALOR já vinha passando por um período de dificuldades finan
ceiras, que impactou as operações da DTVM, com quadro funcional reduzido e realização de 
pouquíssimas operações. 

Além disso, os clientes eram muito antigos e praticamente não mais realizavam operação 
através da ADVALOR. 

Para evitar qualquer eventual penalidade, a ADVALOR decidiu suspender as atividades ope
racionais, e assim sendo, vai encerrar o atendimento aos atuais clientes, mediante solicitação 
de autorização e venda dos ativos mantidos sob custódia ou mediante autorização para trans
ferência das custódias sob a responsabilidade desta DTVM. 

Com estas medidas, de venda dos ativos mantidos sob custódia ou transferência das custó
dias sob a responsabi lidade desta DTVM, a ADVALOR fará o encerramento das contas de 
investimento de todos os atuais clientes. 

IV - PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO 

A ADVALOR e seus Diretores vêm propor que seja firmado Termo de Compromisso, inclusive 
com base em todo o exposto neste documento. 

A ADVALOR e seus Diretores vêm expressar que se obrigam a: 

1 - Cessar as práticas das atividades ou atos considerados infringentes. 

2 - Corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando eventuais prejuízos. 

3 - Em virtude de todo o exposto, suspender as atividades operacionais da ADVALOR, até 
que possa ter condições para voltar a operar regularmente. 

4 - Apresentar para a BSM, previamente, relatório com todas as soluções para cada um dos 
pontos elencados nas Aud itorias de 2017 e de 2018, assim como neste Processo Administra
tivo Disciplinar n. 0 8/2018, antes de eventual retorno às regulares atividades operacionais. 

V - ANEXOS 
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1 - Autorizações e vendas dos ativos mantidos sob custódia. 

2 - Transferências das custódias sob a responsabilidade desta DTVM. 

Sem mais para o momento. 

Atenciosamente, / 

A~ MOBILIÁRIOS L TOA. 




