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PARECER DA S UPERINTENDÊNCIA JURÍDICA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Nº 8/2018 

Envolvidos: Advalor DTVM Ltda. 

Gildo Justino do Prado 

Miguel Júlio Lopes 

1. RELATÓRIO 

A) Termo de Acusação 

1. Em 8.10.2018, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar 

nº 8/2018 ("PAD nº 8/2018") em face de Advalor DTVM Ltda. ("Advalor" ou 

"Corretora"), Gilda Justino do Prado ("Gilda"), Diretor de Relações com o 

Mercado, Diretor de Controles Internos da Instrução CVM nº 505/2011 ("ICVM 

505/2011") (nos termos do artigo 4°, inciso 11 1) e responsável pelo cumprimento 

das normas estabelecidas na Instrução CVM nº 301/1999 ("ICVM 30 1/1999") 

(nos termos do artigo 102) , e Miguel Júlio Lopes ("Miguel" e, em conjunto com 

Advalor e Gilda, "Defendentes"), Diretor responsável pelo cumprimento das 

normas estabelecidas na ICVM 505/2011 (nos termos do artigo 4°, inciso 13), em 

.~ razão dos fatos e elementos de autoria e materialidade de infrações apurados 

pela Superintendência de Auditoria da BSM, descritos no Relatório de Auditoria 

Operacional nº 111 /2017 ("Relatório de Auditoria 2017") e no Relatório de 

Auditoria Operacional nº 33/2018 ("Relatório de Auditoria 2018" e, em conjunto 

com o Relatório de Auditoria 2017, "Relatórios de Auditoria"). 

1 Artigo 4°. O intermediário deve indicar: ( ... ) li - um diretor estatutário responsável pela 
supervisão dos procedimentos e controles internos previstos no inciso li do caput do art. 3°. 
2 Artigo 1 O. As pessoas mencionadas no art. 2° desta Instrução deverão ter um diretor 
responsável pelo cumprimento das obrigações ora estabelecidas, ao qual deve ser franqueado 
acesso aos dados cadastrais 
de clientes, bem como a quaisquer informações a respeito das operações realizadas . 
3 Artigo 4°. O intermediário deve indicar: 1- um diretor estatutário responsável pelo cumprimento 
das normas estabelecidas por esta Instrução. 
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2. Conforme descrito no termo de acusação de fls . 1-59 ("Termo de 

Acusação"), a Corretora descumpriu de forma recorrente normas de 

procedimentos e de controles internos detalhadas nos Relatórios de Auditoria , 

referentes aos seguintes processos: 

a) Suitability; 

b) Cadastro; 

c) Ordens; 

d) Liquidação; 

e) Risco; 

f) Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro ("PLD") e Supervisão de 

Operações; 

g) Segurança das Informações; 

h) Gerenciamento de Mudanças e 

i) Controles Internos e Certificação de Profissionais 

3. Com relação aos Diretores da Advalor, o Termo de Acusação afirma que 

Gilda, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado, mesmo cientificado 

das irregularidades da Corretora ocorridas em 2017 e 2018, não empregou o 

cuidado e a diligência esperados para o cumprimento das regras que a Advalor 

está adstrita para permanência no mercado administrado pela B3 S.A. - Brasil , 

Bolsa, Balcão ("B3"), deixando de atender ao disposto no item 1194 do Roteiro 

Básico do Programa de Qualificação Operacional ("Roteiro Básico"), vigente à 
época dos fatos . Por isso, Gilda foi acusado por não zelar pelo cumprimento das 

obrigações da Corretora, conforme artigo 14, inciso li, alínea "d"5 do 

Regulamento de Acesso da B3. 

4 Item 119. O Participante deve adotar de imediato as medidas corretivas necessárias sempre 
que encontradas não conformidades e/ou pontos de atenção nas auditorias. 
5 Artigo 14. O processo de admissão tem início com a apresentação, por seu requerente, à 
BM&FBOVESPA, de requisição de outorga ou de mudança de titularidade de autorização de 
acesso ao sistema de negociação, à câmara , à central depositária, ao sistema de registro e ao 
sistema de contratação de empréstimo administrados pela BM&FBOVESPA, juntamente com : 
( ... ) li - indicação de um diretor estatutário, denominado "Diretor de Relações com o Mercado -
DRM", a quem compete, sem prejuízo da indicação de outros profissionais : d) zelar pelo 
cumprimento das obrigações, deveres e atribuições do requerente perante a BM&FBOVESPA. 
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4. Além disso, na qualidade de Diretor de Controles Internos, Gildo não 

cumpriu com seu de dever de emitir relatório semestral de avaliação dos 

controles internos da Corretora e enviá-lo, formalmente, aos órgãos de 

administração da Corretora e à BSM, até o último dia útil dos meses de janeiro 

e julho, em descumprimento ao que determina o artigo 4°, §5°, incisos 1, li e 111 6 , 

da ICVM 505/2011 e o item 1187 do Roteiro Básico. Dessa forma, Gildo foi 

acusado pela ausência de diligência e cuidado que dele eram esperados na 

identificação e recomendação de procedimentos relacionados aos controles 

internos da Corretora . 

5. O Termo de Acusação também evidencia que Gildo, como Diretor 

responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas na ICVM 301 /1999, 

não adotou e não implementou regras , procedimentos e controles internos que 

viabilizassem o monitoramento contínuo de todas as operações e identificação 

de operações atípicas destacadas no artigo 6°8 da ICVM 301 /1999, e foi acusado 

por descumprir o artigo 9°9 da Instrução CVM 301/1999, em razão das falhas na 

monitoração de situações previstas no artigo 6°, incisos 1, Ili, IV, V, VI, IX, X, XI , 

XII, XIII e XV10 da ICVM 301/1999. 

6 Artigo 4°. O intermediário deve indicar: § 5° O diretor a que se refere o inciso li do caput deve 
encaminhar aos órgãos de administração do intermediário, até o último dia útil dos meses de 
janeiro e julho, relatório relativo ao semestre encerrado no mês imediatamente anterior à data de 
entrega contendo: 1 - as conclusões dos exames efetuados; li - as recomendações a respeito 
de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for 
o caso ; e Ili - a manifestação do diretor referido no inciso 1 do caput a respeito das deficiências 
encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma 
específico, ou efetivamente adotadas para saná-las. 
7 Item 118. O Diretor de Controles Internos deve emitir relatório semestral de avaliação dos 
controles internos do Participante e enviá-lo formalmente a seus órgãos de administração e à 
BSM, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho ( ... ). 
8 Artigo 6°. Para fins do disposto no art. 11 , inciso 1, da Lei nº 9.613, de 1998, as pessoas 
mencionadas no art. 2° desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações 
ou situações envolvendo títulos ou valores mobiliários : ( ... ). 
9 Artigo 9°. As pessoas mencionadas no art. 2° desta Instrução deverão: 1 - adotar e implementar 
regras, procedimentos e controles internos que viabilizem a fiel observância das disposições 
desta Instrução, contemplando, inclusive: ( .. . ). 
1º Artigo 6°. ( ... ) 1 - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a 
ocupação profissional , os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das 
partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas; Ili - operações 
que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou freqüência de negócios de 
qualquer das partes envolvidas; IV - operações cujos desdobramentos contemplem 
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6. Conforme o Termo de Acusação, verificou-se a inadequação da Corretora 

às normas a que está adstrita e a não implementação de controles internos da 

Advalor para correção das inconformidades identificadas nos Relatórios de 

Auditoria. Com relação a esse aspecto, Miguel, enquanto Diretor responsável 

pelo cumprimento das normas estabelecidas na ICVM 505/2011, foi acusado por 

não ter agido com o cuidado e diligência que dele eram esperados com relação 

à implementação de regras, procedimentos e controles internos para a Corretora 

cumprir com as regras expostas na ICVM 505/2011, tendo em vista as 

recorrências das irregularidades apontadas nos Relatórios de Auditoria. 

8) Defesa 

7. Em 10.10.2018, os Defendentes foram notificados para apresentar suas 

defesas, e após manifestação recebida pela BSM em 29.10.2018, o prazo de 

resposta foi prorrogado em 30 dias. A defesa conjunta foi intempestivamente 

apresentada no dia 12.12.2018 ("Defesa"). 

8. Embora intempestiva, os Defendentes iniciaram sua defesa com a 

afirmação de que a Advalor (1) realizou poucas operações no período em que os 

procedimentos internos foram analisados pela Auditoria da BSM; (li) estaria, 

praticamente, inativa, tendo em vista questões relacionadas aos seus sócios e 

(111) não prospectou clientes, nem promoveu lançamento de produtos no período 

em que os procedimentos internos foram analisados pela Auditoria da BSM 

(fl. 191 ). 

características que possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos 
e/ou beneficiários respectivos; V - operações cujas características e/ou desdobramentos 
evidenciem atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros; VI - operações que evidenciem 
mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às modalidades operacionais 
usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s); IX - operações liquidadas em espécie, se e quando 
permitido; X - transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de valores 
mobiliários; XI - operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis com a 
qualificação técnica do cliente ou de seu representante; XII - depósitos ou transferências 
realizadas por terceiros, para a liquidação de operações de cliente, ou para prestação de garantia 
em operações nos mercados de liquidação futura; XIII - pagamentos a terceiros, sob qualquer 
forma, por conta de liquidação de operações ou resgates de valores depositados em garantia, 
registrados em nome do cliente; XV - situações e operações em que não seja possível identificar 
o beneficiário final. 
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9. No entanto, as informações apresentadas pela Corretora não afastam as 

irregularidades descritas no Termo de Acusação, como se demonstrará na 

próxima seção do presente Parecer Jurídico. 

C) Termo de Compromisso 

1 O. Juntamente com a Defesa, os Defendentes se comprometeram (1) a cessar 

a prática de atividades ou atos considerados infringentes e (li) corrigir as 

irregularidades apontadas, inclusive indenizando eventuais prejuízos. Nesse 

sentido, apresentaram proposta de Termo de Compromisso para (a) "suspender 

as atividades operacionais da Advalor, até que possa ter condições para voltar 

a operar regularmente" e (b) apresentar à BSM, previamente ao retorno de suas 

atividades operacionais como intermediário, "relatório com todas as solução para 

cada um dos pontos elencados nas Auditorias de 2017 e 2018" (fl. 196). 

11. O Conselho de Supervisão da BSM, em reunião realizada em 20.12.2018, 

apreciou a proposta dos Defendentes, decidindo, por unanimidade, condicionar 

o Termo de Compromisso: (a) à apresentação de plano de ação completo pela 

Corretora para a correção dos apontamento identificados nos Relatórios de 

Auditoria, no prazo de 12 meses, com entregas escalonadas e prazos definidos, 

conforme a complexidade de implementação; (b) ao pagamento de 

R$ 250.000,00 à BSM pela Corretora; (c) ao pagamento de R$ 50.000,00 à BSM 

por Gilda e (d) ao pagamento de R$ 50.000,00 à BSM por Miguel, com a ressalva 

do prosseguimento do processo administrativo quanto às violações à ICVM 

301/1999. 

12. A Corretora e Gilda foram cientificados dessa decisão em 6.2.2019 (fls. 370 

e 373), e Miguel foi cientificado em 7.2.2019 (fl. 376). Os Defendentes 

apresentaram pedido de reconsideração pelo qual se comprometeram a encerrar 

as atividades da Corretora perante a 83, sem contrapartida financeira à BSM, 

tendo em vista: (1) a ausência de condições econômicas para o pagamento do 

valor condicionado pelo CS; (li) o fato da Corretora ser alvo de investigações 

pelo Ministério Público Federal, com sequestro e arresto de bens, além da prisão 

preventiva do Gerente da Corretora; (Ili) a solicitação de cancelamento de suas 
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atividades perante à CVM, realizada em 20.2.2019; (IV) que as solicitações de 

cancelamento de suas atividades perante a B3 e o Banco Central seriam feitas 

em breve e (V) a liquidação ou transferência de todas as posições de custódia 

próprias e de terceiros . 

13. Sobre a contraproposta dos Defendentes, o Conselho de Supervisão da 

BSM, em reunião realizada em 28.3.2019, decidiu, por unanimidade, aceitar a 

proposta de encerramento das atividades da Corretora perante a B3, desde que 

ocorra no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do Termo de 

Compromisso e condicionar a celebração de Termo de Compromisso ao 

pagamento à BSM de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela Corretora, 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) por Gilda e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por Miguel, 

totalizando R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

14. A ata da reunião realizada em 28.3.2019 (fls. 408-409) foi enviada pela 

BSM em 6.6.2019 e recebida pela Corretora e por Gilda em 7.6.2019 (fl. 412) e 

em 10.6.2019 por Miguel (fl. 415). 

15. Os Defendentes então apresentaram um novo pedido de reconsideração 

do condicionamento da proposta de Termo de Compromisso (fls. 418-420), pelo 

qual se comprometeram a encerrar as atividades da Corretora perante a B3, 

mediante o pagamento de R$ 25.000 ,00 (vinte e cinco mil reais) pela Corretora, 

R$ 5.000 ,00 (cinco mil reais) por Gilda e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por Miguel, 

totalizando R$ 35.000 ,00 (trinta e cinco mil reais) . 

16. O pedido de diminuição do valor do condicionamento foi justificado pelos 

Defendentes nos seguintes termos: (1) ausência de condições econômicas para 

o pagamento do valor condicionado pelo CS; (li) Corretora é alvo de 

investigações pelo Ministério Público Federal , com sequestro e arresto de bens, 

além da prisão preventiva do Gerente da Corretora; (Ili) a solicitação de 

cancelamento de suas atividades perante o Banco Central foi realizada em 

10.6.2019 e (IV) necessidade de pagar funcionários e fornecedores até o 

encerramento das atividades da Corretora perante o Banco Central. 

BSM Supervisão de Mercados 
+55 11 2565.6871 / 6074 / 6144 
Rua XV de Novembro, 275 
São Pau lo/ SP - 01013-001 

www.bsmsupervisao com.br 

SJUR/DJF 



bslri' ~ SUPERYISÃO DE MERCADOS 

Parecer Jurídico - Processo Administrativo Disciplinar nº 8/2018 
Advalor DTVM Lida., Gildo Justino do Prado e Miguel Júlio Lopes - Fls. 7 de 41 

17. O Conselho de Supervisão da BSM, em reunião realizada em 27.6.2019, 

deliberou, por unanimidade, rejeitar o novo pedido de reconsideração e manter 

o condicionamento decidido em 28.3.2019, para aceitar a proposta de 

encerramento das atividades da Corretora perante a 83, desde que ocorra no 

prazo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do Termo de Compromisso 

e condicionar a celebração de Termo de Compromisso ao pagamento à BSM de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela Corretora, R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

por Gilda e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por Miguel, totalizando R$ 70.000,00 

(setenta mil reais). Para tanto, o Conselho de Supervisão da BSM considerou a 

gravidade, a recorrência das irregularidades identificadas nos Relatórios de 

Auditoria e os precedentes da BSM, especialmente o PAD nº 16/2017. 

18. A ata da reunião realizada em 27.6.2019 está pendente de formalização e 

será enviada aos Defendentes assim que disponível. 

li. MÉRITO 

19. Considerando que a apresentação de Termo de Compromisso, por si só, 

não suspende o andamento de processo administrativo na BSM, a seguir serão 

analisadas as acusações descritas no Termo de Acusação e as alegações da 

Defesa apresentada pelos Defendentes. 

li. 1. IRREGULARIDADES OPERACIONAIS DA ADVALOR E DEFESA 

A) Suitability 

20. Segundo o Termo de Acusação, a Advalor não honrou com seu 

compromisso com a BSM em implementar processo e metodologia de definição 

do perfil de investimento ("suitability") para atendimento aos artigos 2°11, 3°12 , 

11 Artigo 2°. As pessoas referidas no art. 1° devem verificar se: 1 - o produto, serviço ou operação é 
adequado aos objetivos de investimento do cliente; li - a situação financeira do cliente é compatível 
com o produto, serviço ou operação; e Ili - o cliente possui conhecimento necessário para 
compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. 
12 Artigo 3º. Com o objetivo de atender às obrigações contidas no art. 2º, as pessoas referidas no art. 
1º devem avaliar e classificar o cliente em categorias de perfil de risco previamente estabelecidas. 
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4o13, 6°14 e 7°15 da Instrução CVM nº 539/2013 ("ICVM 539/2013") e aos itens 

1916, 2017 , 21 18 , 2219 , 252º, e 2821 do Roteiro Básico no prazo informado à BSM, 

nos termos de sua Resposta ao Relatório de Auditoria 2017 e de sua Resposta 

Complementar22 . 

13 Artigo 4º. Com o objetivo de atender às obrigações contidas no art. 2º, as pessoas referidas 
no art. 1 º devem analisar e classificar as categorias de produtos com que atuem, identificando 
as características que possam afetar sua adequação ao perfil do cliente . 
14 Artigo 6°. Quando o cliente ordenar a realização de operações nas situações previstas nos 
incisos 1 a Ili do art. 5°, as pessoas referidas no art. 1° devem, antes da primeira operação com 
a categoria de valor mobiliário: 1 - alertar o cliente acerca da ausência ou desatualização de perfil 
ou da sua inadequação, com a indicação das causas da divergência; e li - obter declaração 
expressa do cliente de que está ciente da ausência. desatualização ou inadequação de perfil. 
15 Artigo 7°. As pessoas mencionadas no art. 1° desta Instrução que se organizarem sob a forma 
de pessoa jurídica ficam obrigadas a: 1 - estabelecer regras e procedimentos escritos, bem como 
controles internos passíveis de verificação, que permitam o pleno cumprimento do dever de 
verificação da adequação referido no art. 1°; li - adotar políticas internas específicas 
relacionadas à recomendação de produtos complexos, que ressaltem: ( ... ). 
16 Item 19. O Participante deve prover seus Clientes de informações sobre os produtos oferecidos 
e os riscos associados. 
17 Item 20. O Participante deve definir e manter atualizado o Perfil de Investimento de seus 
Clientes, contendo: 20.1. Os objetivos de investimento, considerando, no mínimo: 20.1 .1. o 
período em que o Cliente deseja manter o investimento; 20.1.2. as preferências declaradas 
quanto à assunção de riscos; e 20 .1.3. as finalidades do investimento; 20.2. A compatibilidade 
da situação econômico-financeira com o produto, o serviço ou a operação, considerando, no 
mínimo: 20.2.1. o valor das receitas regulares declaradas pelo Cliente; 20 .2.2. o valor e os Ativos 
que compõem o patrimônio do Cliente; e 20.2.3. a necessidade futura de recursos declarada pelo 
Cliente; 20.3. O conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, 
ao serviço ou à operação, considerando, no mínimo: 20.3.1. os tipos de produtos, serviços e 
operações com os quais o Cliente tem familiaridade; 20.3.2. a natureza, o volume e a frequência 
das operações já realizadas pelo Cliente no mercado de valores mobiliários, bem como o período 
em que tais operações foram realizadas; e 20.3.3. a formação acadêmica e a experiência 
profissional do Cliente. 
18 Item 21 . O Participante deve avaliar e classificar cada Cliente em categorias uniformes de Perfil 
de Investimento previamente estabelecidas pelo próprio Participante. Esse dever do Participante 
aplica-se a todos os seus Clientes, com exceção dos casos previstos na regulamentação vigente. 
19 Item 22. O Participante deve associar produtos, serviços e operações oferecidos a cada 
Perfil de Investimento de Cliente. A associação deve considerar, em relação às categorias de 
produtos, no mínimo: 22.1. Os riscos associados ao produto e a seus ativos subjacentes; 22.2. 
O perfil dos emissores e dos prestadores de serviços associados ao produto; 22.3 . A existência 
de garantias; e 22.4. Os prazos de carência . 
2º Item 25. O Participante deve monitorar e avaliar continuamente a adequação das operações 
dos Clientes aos respectivos Perfis de Investimento. 
21 Item 28. O Participante deve disponibilizar ao Cliente o respectivo Perfil de Investimento e os 
produtos, serviços e operações associados a tal perfil. 
22 A Advalor foi informada, por intermédio do Oficionº 0568/2017-DAR-BSM, sobre os 
apontamentos levantados no Relatório de Auditoria 2017 e, em 25.4 .2017, apresentou sua 
manifestação ("Resposta ao Relatório de Auditoria 2017") quanto aos referidos apontamentos. 
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21. Em sua Defesa, a Advalor argumentou que definiu e implementou processo 

e metodologia para atendimento da ICVM 539/2013 e do Roteiro Básico, mas 

seus clientes não responderam ao questionário de suitability em tempo hábil. Por 

esse motivo, a Corretora teria tomado a decisão de encerrar o atendimento aos 

seus atuais clientes. 

22. Afirmou que com "o encerramento das contas de investimento de todos os 

clientes, a Advalor entende que não restará caracterizada a irregularidade 

apontada pela BSM' (fl. 191 ). 

23. Além disso, com relação ao período de 2017 e 2018, sustentou a Corretora 

que "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 feito prático indesejado pelo fato de que os clientes não 

tenham respondido aos Questionários encaminhados pela Advalor, conforme 

listagem de todas as operações realizadas" (fls. 191-192). 

24. Independentemente da alegação da Corretora de que seus clientes não 

realizaram nenhuma operação em que fosse possível identificar eventual 

discrepância com o perfil de investimento, a definição do suitability de clientes é 

uma obrigação a ser cumprida pelos intermediários de operações no mercado 

de capitais. 

25. Além de ser uma obrigação, a Advalor, ao não traçar o perfil de 

investimento de seus clientes, de acordo com as normas mencionadas no item 

20, não consegue afirmar que não houve operações incompatíveis com o perfil 

de cada um de seus clientes. 

26. Traçar o suitability de clientes permite: 

(1) a aferição do perfil dos clientes, compreendendo sua situação 

financeira , seu conhecimento ou experiência com os produtos e 

serviços ofertados ou recomendados pelas instituições 

Informações complementares foram solicitadas pelo Ofício nº 1210/2017-DAR-BSM, as quais 
foram apresentadas em 29.6.2017 ("Resposta Complementar"). 
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supervisionadas e os objetivos pretendidos na sua aquisição ou 

contratação; 

(li) a verificação da adequação dos produtos e serviços ofertados ou 

recomendados ao perfil dos clientes e aos seus objetivos; 

(111) a obrigatória atualização das informações obtidas dos clientes; 

(IV) a identificação de divergências entre o perfil dos clientes e os 

produtos ou serviços adquiridos ou contratados; e 

(V) a decorrente tomada de providências, quando cabíveis, para lidar 

com essas divergências. 

27. Em 2.8.2016, o Diretor da CVM, Roberto Tadeu Fernandes Antunes, no 

julgamento do PAS CVM nº SP2014/383 de sua relataria, destacou a importância 

da adequação dos produtos recomendados ao perfil do investidor e a obrigação 

do intermediário atuar com lealdade em relação aos seus clientes: 

Devo ressaltar que é tão importante conhecer o perfil do 

investidor que a CVM editou Instrução [ICVM 539/2013] 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. Dentre as novas regras estabelecidas, merecem 

destaques as vedações contidas no art. 5°, dentre elas a de 

realização de oferta ou recomendação quando for identificado 

que o produto ou serviço não é adequado ao perfil do cliente. No 

edital da audiência pública da mencionada Instrução, a CVM 

destacou a obrigação do intermediário de atuar com boa-fé , 

diligência e lealdade em relação a seus clientes, dever este 

necessário à proteção dos investidores. 
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28 . Ressaltamos que a acusação não trata de um caso específico de 

oferecimento de produtos que não estivessem de acordo com o perfil de 

investimento de um cliente da Advalor. O Termo de Acusação evidencia a 

inexistência de implementação de processo e metodologia pela Corretora para 

atendimento aos artigos 2°, 3°, 4°, 6° e 7° da ICVM 539/2013 e aos itens 19, 20, 

21, 22, 25, e 28 Roteiro Básico, normas essas que a Advalor, na qualidade de 

intermediária, é obrigada a atender. 

29. Por fim, ainda que todas as questões relacionadas ao suitability fossem 

sanadas pela Corretora, seja com a implementação de processo e metodologia 

para atendimento às normas relativas a suitability, ou com o encerramento de 

conta de clientes, constatou-se o descumprimento recorrente da Corretora às 

normas que, como intermediária, era obrigada a cumprir, mesmo após a 

solicitação de prazo à BSM para a correção do apontamento. 

30. Dessa forma , as alegações da Defesa não afastam a irregularidade 

identificada nos Relatórios de Auditoria. 

B) Cadastro 

31. Conforme o Termo de Acusação, a Advalor não elaborou Regras e 

Parâmetros de Atuação contendo os procedimentos adotados pela Corretora 
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relativos aos itens 4.1 23 , 8.1 24 , 8.225 e 8.326 do Ofício Circular BM&FBOVESPA 

053/2012-DP ("Ofício Circular 053/2012") e aos itens 127 , 228, 329 e 43º do Roteiro 

Básico. 

23 Item 4.1 . Os Participantes devem incluir, em suas Regras e Parâmetros de Atuação, as regras, 
procedimentos e controles internos referentes à execução de ordens, as quais deverão ser 
encaminhadas à BM&FBOVESPA e à BSM na forma do item 8.3, observadas as normas do 
Conselho Monetário Nacional sobre a implantação de controles internos aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
24 Item 8.1. As regras internas de que trata o artigo 34 da ICVM 505 deverão estar refletidas as 
Regras e Parâmetros de Atuação a serem elaboradas e adotadas pelo Participante. 
25 Item 8.2. Conteúdo mínimo. As Regras e Parâmetros de Atuação devem conter 
obrigatoriamente os procedimentos adotados pelo Participante no que se refere a: (a) Cadastro; 
(b) Tipos de Ordens aceitas; (c) Horário de recebimento das Ordens; (d) Forma de emissão das 
Ordens, incluindo os serviços de mensagem instantânea aceitas; (e) Política de operações de 
pessoas vinculadas e carteira própria; (f) Prazo de validade das ordens; (g) Procedimentos de 
recursa e de cancelamento das Ordens; (h) Registro de Ordens; (i) Execução de Ordens 
(execução, não execução e confirmação), inclusive aquelas recebidas por meio de home broker; 
U) Distribuição dos negócios, inclusive regras sobre Brokerage e Repasse Tripartite; (k) 
Liquidação das operações; (1) Controle de Risco; (m) Custódia de Ativos ; (n) Sistema de gravação 
de voz; (o) Forma de comunicação aos Clientes das alterações nas Regras e Parâmetros de 
Atuação. 
26 8.3.1. Previamente à sua entrada em vigor, os Participantes deverão encaminhar à 
BM&FBOVESPA (Diretoria de Relacionamento com Distribuidores) e à BSM, as Regras e 
Parâmetros de Atuação. 8.3.2. Alterações realizadas nas Regras e Parâmetros de Atuação 
deverão ser encaminhadas à BM&FBOVESPA (Diretoria de Relacionamento com Distribuidores) 
e à BSM com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que as alterações 
serão efetivamente implementadas. 8.3.3. As Regras e Parâmetros de Atuação deverão ser 
disponibilizadas na página do Participante na rede mundial de computadores antes da sua 
implementação. Toda alteração efetuada nas Regras e Parâmetros de Atuação do Participante 
deverá ser comunicada aos Clientes do Participante na forma indicadas nas Regras e 
Parâmetros de Atuação em vigor. 
27 Item 1. No relacionamento com o Cliente , o Participante deve observar o disposto em suas 
Regras e Parâmetros de Atuação. As Regras e Parâmetros de Atuação devem conter, 
obrigatoriamente, os procedimentos adotados pelo Participante no que se referem a: 1.1. 
Cadastro; 1.2. Tipos de Ordens aceitas; 1.3. Horário de recebimento das Ordens; 1.4. Formas 
aceitas de recebimento das Ordens; 1.5. Política de Operações de Pessoas Vinculadas e de 
carteira própria; 1.6. Prazo de validade das Ordens; 1.7. Procedimentos de recusa e de 
cancelamento das Ordens; 1.8. Registro de Ordens; 1.9. Execução de Ordens (execução, não 
execução e confirmação), inclusive aquelas recebidas por intermédio de home broker; 1.10. 
Distribuição dos negócios; 1.11. Liquidação das operações; 1.12. Controle de risco ; 1.13. 
Custódia de Ativos ; 1.14. Sistema de gravação de Ordens; 1.15. Forma de comunicação aos 
Clientes das alterações nas Regras e Parâmetros de Atuação; 1.16. Canal de Relacionamento. 
28 Item 2. As Regras e Parâmetros de Atuação do Participante devem ser colocadas à disposição 
de seus Clientes antes do início das operações e obrigatoriamente entregues quando solicitadas. 
29 Item 3. As Regras e Parâmetros de Atuação devem ser parte integrante do contrato de 
intermediação e do contrato de prestação de serviços de custódia . 
30 Item 4. O Participante deve comunicar imediatamente todos os seus Clientes quando alterar 
suas Regras e Parâmetros de Atuação, na forma nela indicada . Previamente à sua entrada em 
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32. Além disso, o modelo de Contrato de Prestação de Serviços de Custódia 

de Ativos apresentado pela Corretora não possuía cláusula de descrição dos 

riscos inerentes aos serviços de custódia, nos termos da Instrução CVM 

nº 542/2013 ("ICVM 542/2013") e do artigo 39, item XXXl 31, do Regulamento da 

Central Depositária da BM&FBOVESPA ("Regulamento da Central Depositária"), 

em infração aos itens 6.432 e 933 do Roteiro Básico. 

33. A Advalor teve ciência dos pontos identificados nos Relatórios de Auditoria, 

mas não cumpriu seu compromisso com a BSM em corrigir os apontamentos nos 

prazos informados em suas Respostas. 

vigor, as Regras e Parâmetros de Atuação devem ser encaminhadas à BM&FBOVESPA 
(Diretoria de Relacionamento com Distribuidores) e à BSM, no prazo estipulado pela 
regulamentação vigente. 
31 Artigo 39 São deveres do agente de custódia : XXXI - firmar contrato de prestação de serviço 
de custódia de ativos com os comitentes sob sua responsabilidade, observando a legislação em 
vigor e, no mínimo, as seguintes disposições: (a) cláusula em que o comitente se responsabiliza 
integralmente pela decisão de contratar os serviços do agente de custódia; (b) cláusula 
exonerando a BM&FBOVESPA de qualquer responsabilidade caso o agente de custódia deixe 
de cumprir as obrigações contratadas com o comitente sob sua responsabilidade, não 
importando as razões do descumprimento; (c) cláusula em que o comitente declara conhecer o 
inteiro teor: (i) do presente regulamento e a ele aderir integralmente, e (ii) do termo de adesão 
firmado entre a BM&FBOVESPA e o agente de custódia; (d) cláusula em que o agente de 
custódia se obriga a notificar o comitente sob sua responsabilidade, na forma do disposto no 
manual de procedimentos operacionais da central depositária da BM&FBOVESPA, de sua 
intenção de cessar o exercício da atividade de agente de custódia ou de cessar a prestação dos 
serviços para o comitente; (e) cláusula prevendo a possibilidade de extensão, ao comitente sob 
sua responsabilidade, das medidas aplicadas pela BM&FBOVESPA ao agente de custódia por 
ele responsável ; (f) cláusula em que conste a data de início de prestação de serviços; (g) cláusula 
em que o comitente autoriza, conforme o caso, o agente de custódia a implementar, quando for 
solicitado, o mecanismo que impeça a venda; (h) cláusula em que somente instruções emitidas 
pelo comitente ou por seus representantes legais devidamente autorizados serão acatadas pelo 
agente de custódia, nos termos da legislação em vigor; (i) cláusula prevendo o procedimento de 
transmissão de informações entre o comitente e o agente de custódia , nos termos da legislação 
em vigor; U) cláusula prevendo o procedimento de guarda física de ativos, quando aplicável , nos 
termos da legislação em vigor; (k) cláusula prevendo a possibilidade de contratação de terceiros , 
nos termos da legislação em vigor; e (1) cláusula em que são expostos os riscos inerentes aos 
serviços de custódia prestados pelo agente de custódia, nos termos da legislação em vigor. 
32 Item 6. O cadastro do Cliente deve conter: 6.4. Contrato de prestação de serviços de custódia 
válido, ou instrumento equivalente. 
33 Item 9. Para os Participantes que atuarem como Agentes de Custód ia, o contrato ou 
instrumento equivalente a ser celebrado com o Cliente deve conter, no mínimo, as disposições 
requeridas pela BM&FBOVESPA. 
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34. Notificada sobre o Termo de Acusação, a Advalor apresentou Defesa, 

argumentando que "realizou alterações no castro de Pessoas Físicas e de 

Pessoas Jurídicas, assim como alterações no Contrato de Custódia", mas que a 

BSM, durante o período da Auditoria referente a 2018, "entendeu que seriam 

necessários outros ajustes, adicionais e complementares, tanto no Cadastro 

quanto no Contrato de Custódia" (fl. 192). 

35. A Corretora argumenta que aguardou o retorno de seus clientes para 

implementar os ajustes solicitados pela BSM, mas que "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 atendimento aos 

mesmos [clientes], mediante solicitação de autorização e venda dos ativos 

mantidos sob custódia ou mediante autorização para transferência das custódias 

sob a responsabilidade desta DTVM [Advalor]" (fl. 192). 

36. Contudo, assim como exposto no item anterior, é obrigação da Corretora o 

atendimento aos itens 4.1 e 8.1, 8.2 e 8.3 do Ofício Circular 053/2012 e itens 1, 

2, 3 e 4 do Roteiro Básico. Assim, mesmo que todas as questões relacionadas 

a cadastro fossem sanadas pela Corretora, o Termo de Acusação evidencia o 

descumprimento recorrente da Corretora às normas que era obrigada a atender, 

conforme identificado nos Relatórios de Auditoria . 

C) Ordens 

37. O Relatório de Auditoria 2017, que é parte integrante do Termo de 

Acusação, evidencia que a Advalor não calculava e, consequentemente, não 

disponibilizava, com atualização mensal, informações de negócios de pessoas 

vinculadas em seu site na internet. 

38. Mesmo após o prazo de 150 dias solicitado à BSM para a implementação 

da medida, o Relatório de Auditoria 2018 indica que a Corretora não cumpriu seu 

compromisso de implementar de rotina de destaque dessas informações na 
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internet, com atualização mensal , motivo pelo qual a Corretora foi acusada pela 

infração contida no item 4634 do Roteiro Básico. 

39. Em sua Defesa, a Advalor argumenta que entrou em "contato com alguns 

prestadores de serviço", mas encontrou obstáculos para disponibilização, com 

atualização mensal, das informações de negócios de pessoas vinculadas em seu 

site na internet, tendo em vista a "dificuldade de obtenção de recursos financeiros 

em volume suficiente para a execução do investimento necessário" (fl. 192). 

40. Em razão disso, a Corretora afirma que "decidiu suspender as atividades 

operacionais" e "vai encerrar o atendimento aos atuais clientes, mediante 

solicitação de autorização e venda dos ativos sob custódia ou mediante 

autorização para transferência de custódias sob a responsabilidade desta OTVM 

[Advalor]" (fl. 193). 

41. Apesar das alegações da Corretora, verifica-se que a Advalor não cumpriu 

seu compromisso com a BSM de implementar de rotina de destaque de 

informações na internet, com atualização mensal, no prazo de 150 dias, nos 

termos de sua Resposta Complementar. 

42 . Dessa forma, ainda que a Advalor afirme que irá encerrar o atendimento 

aos atuais clientes da Corretora, o não atendimento ao item 46 do Roteiro Básico 

configura infração recorrente da Corretora às normas que era obrigada a 

atender, conforme identificado nos Relatórios de Auditoria . 

34 Item 46. O Participante deve destacar as seguintes informações relativas às categorias "renda 
variável" e "derivativos financeiros e de commodities e ouro", em seu site na Internet, com 
atualização mensal : 46.1. Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas e 
quantidade total de negócios do Participante; 46.2. Relação entre quantidade de negócios de 
pessoas vinculadas, exceto carteira própria , e quantidade total de negócios do Participante; 46 .3. 
Relação entre quantidade de negócios de carteira própria e quantidade total de negócios do 
Participante; 46.4. Relação entre quantidade de negócios de pessoas vinculadas cujas 
contrapartes sejam Clientes do Participante e quantidade total de negócios de pessoas 
vinculadas. 
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D) Liquidação 

43. Conforme a acusação, no ano de 2017, a Auditoria da BSM identificou que 

33% da amostra de movimentações financeiras em contas gráficas de clientes 

não possuíam identificação dos depositantes, das formas de depósito (dinheiro 

ou cheque) e/ou do emitente do cheque. 

44. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Advalor indicou datas e 

medidas que seriam adotadas para a correção do apontamento. Contudo, diante 

da não comprovação à BSM do cumprimento das providências informadas, 

evidenciada no Relatório de Auditoria 2018, a Corretora foi acusada pela infração 

ao artigo 2735 da ICVM 505/2011 e ao item 6736 do Roteiro Básico. 

45. Em sua Defesa, a Advalor menciona que "apresentou extratos bancários 

correspondentes e os comprovantes de depósito, porém estes foram efetuados 

em caixa eletrônico de autoatendimento, sem a identificação se os depósitos 

foram efetuados em dinheiro ou cheques". A Corretora entende que não "tem 

como obrigar os clientes e os bancos a fornecerem para esta DTVM [Advalor] as 

informações necessárias para sanar estes casos, ocorridos em 2016" (fl. 193). 

46 . Assim como nos itens anteriores, a Advalor novamente informou que irá 

suspender suas atividades operacionais e, consequentemente, o atendimento 

aos seus atuais clientes . 

47 . Apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, a Advalor não cumpriu 

seu compromisso com a BSM de corrigir o apontamento indicado no Relatório 

de Auditoria 2017, nos termos de sua Resposta Complementar. 

48. Ressalta-se que a identificação do depositante, do beneficiário e da origem 

do dinheiro é necessária para averiguação de indícios de crime de lavagem de 

35 Artigo 27. O pagamento de valores a intermediários por cl ientes deve ser feito por meio de 
transferência bancária ou cheque de titularidade do cliente . 
36 Item 67. O pagamento de valores ao Participante por Clientes deve ser feito por meio de 
transferência bancária ou de cheque de titularidade do Cliente. 
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dinheiro. Dessa forma , a regra contida no artigo 27 da ICVM 505/2011 e no item 

67 do Roteiro Básico visa cumprir normas relacionadas à PLD. 

49. Desse modo, mesmo que a Advalor afirme que irá encerrar o atendimento 

aos atuais clientes da Corretora, foi constata infração às normas de liquidação 

que a Corretora era obrigada a atender. 

E) Risco 

50. Segundo o Relatório de Auditoria 2017, baseado no descritivo do processo 

de Gestão de Risco, a Corretora não possuía procedimentos para 

estabelecimento de limites operacionais e de exposição e gerenciamento de 

risco de cada cliente, de acordo com critérios objetivos, abrangendo os negócios 

realizados , as posições em aberto, as garantias depositadas, as movimentações 

diárias e a capacidade de crédito de cada cliente, em infração aos itens 9037 e 

91 38 do Roteiro Básico. 

51. Além da recorrência de infração aos itens 90 e 91 do Roteiro Básico, 

identificados no Relatório de Auditoria 2017, o Relatório de Auditoria 2018 

evidenciou também que a Corretora também não possuía procedimentos de 

gerenciamento de risco em relação aos itens 9339 , 9440 e 9541 do Roteiro Básico. 

52. A Advalor teve ciência dos pontos identificados nos Relatórios de Auditoria , 

mas não cumpriu seu compromisso com a BSM em corrigir os apontamentos nos 

prazos informados em suas Respostas, e permaneceu exercendo suas 

37 Item 90. O Participante deve manter procedimentos para o estabelecimento de limites 
operacionais e de exposição e gerenciamento de risco de cada Cliente, de acordo com critérios 
objetivos, abrangendo os itens abaixo e não se limitando aos mercados administrados pela 
BM&FBOVESPA: 90.1. Negócios realizados ; 90.2. Posições em aberto; 90.3. Garantias 
depositadas; 90.4. Movimentações diárias; e 90.5. Capacidade de crédito de cada Cliente. 
38 Item 91 . O Participante deve monitorar, ao longo do dia, os limites operacionais atribuídos a 
seus Clientes em processo de gerenciamento de risco intradiário. 
39 Item 93. O Participante deve informar seus Clientes dos procedimentos adotados por ele e 
pela BM&FBOVESPA na hipótese de suas posições ultrapassarem os limites operacionais 
estabelecidos pela BM&FBOVESPA. 
40 Item 94. O Participante deve informar e monitorar as obrigações dos Clientes, visando a 
liquidação das operações e o atendimento das chamadas de margem em tempo hábil. 
41 Item 95. O Participante deve orientar seus Clientes acerca dos procedimentos, dos horários e 
dos limites a serem observados na transferência de Ativos para a cobertura de margens. 
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atividades sem o estabelecimento de limites operacionais e procedimentos de 

gerenciamento de risco de seus clientes. 

53 . Em sua Defesa, a Advalor afirma que "realizou alterações no Manual de 

Normas e Procedimentos" , mas que "assim como verificado no caso do 

questionário de suitability, o estabelecimento de limites operacionais dependia 

das atualizações cadastrais [de seus clientes] em curso, tendo sido as novas 

fichas de cadastro, resultantes da primeira auditoria (de 2017), devidamente 

encaminhadas para os clientes, porém sem respostas destes, e a Advalor 

aguardava tais respostas para, então, proceder aos ajustes necessários para 

solucionar os pontos deste item" (fl. 194 ). 

54. Conforme já exposto nos itens anteriores, a Advalor novamente afirmou 

que irá suspender suas atividades operacionais e, consequentemente, o 

atendimento aos seus atuais clientes. 

55. Ressaltamos que a Corretora teve o período de um ano entre o Relatório 

de Auditoria 201742 e o Relatório de Auditoria 201843 para a atualização da ficha 

cadastral aos seus clientes. Por esse motivo, não é razoável o argumento da 

Defesa de que a documentação foi enviada aos clientes que, no entanto, não 

responderam à solicitação. A Advalor tinha o dever de buscar medidas efetivas 

para cumprimento das normas que era obrigada a cumprir, a fim de que suas 

políticas de limites operacionais e de exposição e gerenciamento de risco fossem 

implementadas adequadamente. 

56. Apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, verifica-se o 

descumprimento da Advalor às normas que era obrigada a atender, bem como 

o não cumprimento de seu compromisso com a BSM de corrigir o apontamento 

recorrente, nos termos dos Relatórios de Auditoria. 

42 A Auditoria referente ao ano de 2017 foi realizada pela BSM na Advalor no período de 
16.1.2017 a 3.2.2017. 
43 A Auditoria referente ao ano de 2018 foi realizada pela BSM na Advalor no período de 
15.1 .2018 a 9.2.2018. 
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57. Dessa forma, a afirmação da Advalor de que irá encerrar o atendimento 

aos atuais clientes da Corretora não afasta a irregularidade recorrente aos itens 

90 e 91 do Roteiro Básico. 

F) Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Supervisão de Operações 

58. A prevenção à lavagem de dinheiro ("PLD") tem suas bases estabelecidas 

pela Lei nº 9.613/1998. Essa lei estabeleceu um sistema pelo qual os 

reguladores de diferentes atividades econômicas são incumbidos de regular e 

supervisionar a implementação de vedações e controles em seus respectivos 

âmbitos regulatórios, visando à identificação de situações e operações 

suspeitas. 

59. No que se refere ao mercado de valores mobiliários, a CVM é o órgão 

responsável por estabelecer a forma e as condições de atendimento ao disposto 

na Lei nº 9.613/1998, pelo que impôs a seus jurisdicionados as obrigações 

descritas na ICVM 301/1999. Assim, como intermediária, a Advalor tem a 

obrigação de reporte de atividades suspeitas (artigo 7°44 da ICVM 301/1999) e a 

obrigação de monitoramento de cadastros e operações (artigos 6° e 9° da ICVM 

301 /1999), da qual depende a eficácia da primeira. Esse monitoramento, para 

ser eficaz, necessita de filtros adequadamente parametrizados, que permitam à 

Corretora a verificação de padrões de cadastro, ordens, ofertas e operações 

suspeitas. 

60. Compete à Corretora não apenas cumprir as normas e regras aplicáveis 

ao mercado de valores mobiliários, mas também diligenciar para que as pessoas 

que atuam por seu intermédio cumpram essas normas. A Corretora atua, nesse 

44 Artigo 7°. Para os fins do disposto no art. 11 , inciso 11, da Lei nº 9.613, de 1998, e no Decreto 
nº 5.640, de 26 de dezembro de 2005, as pessoas mencionadas no art. 2° desta Instrução devem 
comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, abstendo-se de dar 
ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela a qual se refira a informação, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas a contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo, todas as 
transações , ou propostas de transação , abarcadas pelos registros previstos no art. 4° desta 
Instrução, que possam ser considerados sérios indícios de crimes de "lavagem" ou ocultação de 
bens, direitos e valores provenientes de infração penal , conforme disposto no art. 1° da Lei nº 
9.613, de 1998, inclusive o terrorismo ou seu financiamento, ou com eles relacionar-se, em que: 
( .. . ). 
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sentido, como auxiliar dos órgãos reguladores e autorreguladores, na função de 

gatekeeper. 

61 . Em 1°.8.2006, o Diretor da CVM, Pedro Oliva Marcílio de Sousa, ao analisar 

propostas de celebração de termo de compromisso no PAS CVM nº 12/2004, 

destacou as obrigações de intermediários que atuam no mercado de capitais: 

Enquanto os Intermediários assumem, perante o mercado, não 

só a obrigação de obedecer a legislação, mas atuam, também, 

como um dos pilares necessários à confiança e respeitabilidade 

do mercado de valores mobiliários, atuando como agentes 

asseguradores do cumprimento das regras estabelecidas por 

terceiros ("gatekeepers", na linguagem norte-americana) - ou 

seja, além de cumprir as normas, os Intermediários devem zelar 

para que as pessoas que atuam por seu intermédio também 

cumpram essas normas. 

62. Nesse sentido, o item 12645 do Roteiro Básico estabelece o dever do 

intermediário monitorar todas as operações e ofertas por ele intermediadas, com 

o propósito de identificar, avaliar, registrar, coibir e comunicar, pelo menos ao 

diretor responsável, as situações definidas na regulamentação vigente como 

práticas abusivas, de que são exemplos: criação de condições artificiais de 

demanda, oferta ou preço; manipulação de preços; operações fraudulentas; 

práticas não equitativas; Layering; Squeezing; Quote Stuffing; Spoofing. 

63 . Conforme descrito no Termo de Acusação, a Corretora, embora ciente dos 

apontamentos identificados no Relatório de Auditoria 2017, permaneceu 

descumprindo com seus deveres de PLD, bem como aqueles relacionados à 

supervisão de operações, tendo em vista a recorrência das inconformidades, 

45 Item 126. O Participante deve monitorar todas as operações e ofertas por ele intermediadas, 
com o propósito de identificar, avaliar, registrar, coibir e comunicar, pelo menos ao diretor 
responsável , as situações definidas na regulamentação vigente como Práticas Abusivas, de que 
são exemplos: criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço; manipulação de 
preços; operações fraudulentas ; práticas não equitativas, Layering; Squeezing; Quote Stuffing; 
Spoofing . 
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identificadas no Relatório de Auditoria 2018 . Dessa forma, a Corretora foi 

acusada pela infração aos artigos 6° e 9°, inciso 1, da ICVM 301 /1999 e aos itens 

12246 , 12347 , 12448 e 126 do Roteiro Básico. 

64. Em sua Defesa, a Corretora afirma que, no seu entendimento, "atendeu a 

todas as especificações necessárias para a realização dos procedimentos 

elencados neste item" e requereu a concessão do "prazo de 30 (trinta) dias a 

contar desta data para a produção de provas documentais a respeito da presente 

alegação de conformidade" (fl . 194 ). 

65. A Defesa da Advalor foi apresentada em 12.12.2018. Contudo, até o 

momento, a Corretora não apresentou as provas acima mencionadas. 

66 . Ressaltamos que, em sua Resposta Complementar, apresentada à BSM 

em 29.6 .2017, a Advalor já havia informado que providenciaria , no prazo de 150 

dias, (1) o estabelecimento e a implementação de parâmetros e critérios para 

definir as atipicidades relativas às operações, com o objetivo de monitorar 

eventuais atipicidades; (li) o estabelecimento e implementação de base de 

dados, parâmetros e critérios para identificar as situações definidas como 

práticas abusivas e (111) o estabelecimento e implementação de programa de 

treinamento contínuo para colaboradores. No mesmo prazo, a Corretora também 

havia informado que realizaria o estabelecimento e implementação de base de 

46 Item 122. O Participante deve monitorar: 122.1. Todos os pagamentos e recebimentos entre o 
Participante e seus Clientes, com o propósito de assegurar que ocorram por meio de 
transferência bancária ou de cheque de titularidade do Cliente e do Participante, e que decorram 
do exercício das atividades relacionadas ao objeto social do Participante; 122.2. Todas as 
movimentações ocorridas entre contas correntes gráficas de Clientes no Participante, não 
movimentáveis por cheque, com o propósito de assegurar que estejam relacionadas ao objeto 
social do Participante e que os lançamentos sejam decorrentes de operações realizadas no 
mercado financeiro ou de valores mobiliários; 122.3. Todas as transferências de custódia , com o 
propósito de assegurar que sejam realizadas de acordo com a solicitação do Cl iente e com a 
regulamentação vigente . 
47 Item 123. O Participante deve monitorar continuamente as seguintes operações ou situações 
envolvendo títulos ou valores mobiliários: ( ... ) 
48 Item 124. O Participante deve adotar e implementar regras, procedimentos e controles internos 
que viabilizem a fiel observância das disposições previstas na regulamentação vigente sobre 
prevenção à lavagem de dinheiro. 
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dados, parâmetros e critérios para identificar as situações definidas como 

práticas abusivas. 

67. Essas providências, no entanto, não foram adotadas pela Corretora e 

comprovadas à BSM até a presente data. 

68. Dessa forma, a informação da Corretora de que cumpriu, sem comprovar, 

o apontamento identificado pelos Relatórios de Auditoria não afasta o 

descumprimento recorrente aos artigos 6° e 9°, inciso 1, da ICVM 301/1999 e aos 

itens 122, 123 e 124 do Roteiro Básico. 

G) Segurança da Informação, Segregação de Funções e Segurança Física 

69. Conforme o Termo de Acusação, a Advalor não cumpriu regras 

relacionadas à segurança da informação, segregação de funções e segurança 

física, as quais devem ser adotadas pelos participantes dos mercados 

organizados pela 83, tendo em vista os seguintes apontamentos: 

a) A administração de acessos aos sistemas aplicativos, definido pela Corretora, 

não requer aprovação do proprietário da informação. Conforme o levantamento 

validado pela Advalor, os acessos são concedidos pelo prestador de serviço de 

Tecnologia da Informação (CRM So/ution) mediante solicitação verbal dos 
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gestores das áreas, em infração aos itens 13249 , 13950, 139.1 51 , 139.352 e 139.553 

do Roteiro Básico; 

b) Dois colaboradores desligados com acesso ativo aos sistemas da Corretora, 

em infração aos itens 132 e 139.5 do Roteiro Básico; 

c) Ausência de monitoração de acessos realizados ao banco de dados SQL 

Server, em infração ao item 132 do Roteiro Básico. 

d) Inexistência de definição das atividades que, acumuladas e executadas por 

uma mesma pessoa, poderiam gerar conflitos de interesses na operação de seus 

sistemas, em infração ao item 139.3 do Roteiro Básico e 

e) Segurança física deficiente no Centro de Processamento de Dados (CPD) da 

Corretora, colocando em risco as informações de clientes e de suas operações, 

em infração ao que dispõe o item 141 54 do Roteiro Básico. 

70. As infrações acima mencionadas são recorrentes e não foram sanadas nos 

prazos informados à BSM pela Advalor. 

49 Item 132. O Participante deve manter a segurança da rede, de arquivos, da base de dados, de 
sistemas e do tráfego de informações, para garantir o sigilo e a integridade das informações de 
Clientes mantidas sob sua guarda. 
50 Item 139. O acesso a sistemas, bancos de dados e redes - próprios, adquiridos de terceiros 
ou da BM&FBOVESPA - deve seguir as seguintes características : ( ... ). 
51 139.1. Usuário individual e não compartilhado; 139.3. Ser concedido de forma a evitar o conflito 
de interesses. Para isso, o Participante deve definir e documentar, previamente à concessão dos 
acessos as atividades que, acumuladas e executadas pela mesma pessoa nos sistemas, possam 
gerar o conflito de interesses. 
52 139.3. Ser concedido de forma a evitar o conflito de interesses. Para isso, o Participante deve 
definir e documentar, previamente à concessão dos acessos as atividades que, acumuladas e 
executadas pela mesma pessoa nos sistemas, possam gerar o conflito de interesses. 
53 Item 139.5. Ser concedido somente a profissionais que possuam vínculo com o Participante. 
O Participante deve administrar os acessos (concessão, alteração e exclusão) para manter as 
características descritas. 
54 Item 141 . O CPD (Centro de Processamento de Dados) deve ser mantido em ambiente 
exclusivo com acesso restrito e controlado, que conte com controles de combate a incêndio, 
controle de temperatura e umidade, e Fonte de Energia Alternativa para, em caso de interrupção, 
no mínimo concluir o processamento das atividades operacionais em curso, incluindo a 
realização de todas as rotinas de backup. 
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71 . Ressaltamos que a Advalor, em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 

2017 e em sua Resposta Complementar, apresentadas na BSM em 25.4.2017 e 

29.6.2017, respectivamente, já havia solicitado o prazo de 150 dias para a 

correção dos apontamentos identificados nos Relatórios de Auditoria . 

72. Em sua Defesa , a Corretora afirma que manteve "contato com alguns 

prestadores de serviço para que fossem providenciadas as soluções necessárias 

para atendimento a estes aspectos", mas estaria com dificuldades para 

"obtenção de recursos financeiros em volume suficiente para a execução do 

investimento necessário" (fl. 194 ). Além disso, a Advalor afirmou que encerraria 

suas atividades operacionais e o atendimento aos seus atuais clientes. 

73. Contudo, os argumentos da Corretora de que estaria sem condições 

financeiras para providenciar as adequações necessárias com 

segurança da informação, segregação de funções e segurança 

afastam as irregularidades identificadas nos Relatórios de 

relação à 

física não 

Auditoria, 

considerando, ainda, o descumprimento do compromisso que a Advalor havia 

firmado com a BSM, tendo em vista que as adequações necessárias não foram 

solucionadas no prazo de 150 dias solicitado à BSM. 

H) Gerenciamento de Mudanças 

7 4. A Corretora foi acusada por descumprir os itens 14955 e 15056 do Roteiro 

Básico, que estabelecem a necessidade de os Participantes disporem de 

controles para o gerenciamento de mudanças de software, hardware e 

infraestrutura, bem como para o desenvolvimento, manutenção e aquisição de 

software, tendo em vista a não implementação dos controles necessários para a 

correção do apontamento identificado nos Relatórios de Auditoria . 

55 Item 149. O Participante deve dispor de controles para o gerenciamento de mudanças de 
software, hardware e infraestrutura, incluindo análises de impacto, planejamento da execução, 
roteiros e execução de testes e aprovação das áreas envolvidas antes da implementação em 
produção, criação de planos de retorno e documentação das mudanças . 
56 Item 150. O Participante deve dispor de controles para desenvolvimento, manutenção e 
aquisição de software, incluindo utilização de ambientes segregados para desenvolvimento e 
produção, metodologia, aplicação de testes em ambiente segregado, aprovação dos usuários aJ~J 
envolvidos e manutenção das documentações correspondentes. r:f'W-
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75. Em sua Defesa, a Advalor reitera que manteve "contato com alguns 

prestadores de serviço para que fossem providenciadas as soluções necessárias 

para atendimento a estes aspectos" , mas estaria com dificuldades para 

"obtenção de recursos financeiros em volume suficiente para a execução do 

investimento necessário" (fl. 195). Além disso, novamente afirma que teria 

decidido encerrar suas atividades operacionais e o atendimento aos seus atuais 

clientes. 

76. Apesar da Defesa apresentada, ressaltamos que a Corretora informou, em 

sua Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, que o apontamento seria 

regularizado em 150 dias. 

77. Dessa forma, além da recorrência do apontamento identificado nos 

Relatórios de Auditoria, verifica-se o descumprimento da Corretora ao 

compromisso assumido com a BSM para a adequação de seus controles para 

gerenciamento de mudanças de software, hardware e infraestrutura, bem como 

para o desenvolvimento, manutenção e aquisição de software, em infração os 

itens 149 e 150 do Roteiro Básico. 

K) Controles Internos e Certificações de Profissionais 

78. É dever da Advalor zelar para que seus profissionais tenham certificação 

para as funções desempenhadas, quando exigido pela norma. Conforme o 

Termo de Acusação, os seguintes apontamentos foram identificados pela 

Auditoria da BSM: 

a) Ausência de certificação de 100% dos profissionais da Corretora que 

desempenham atividades sujeitas à certificação pela B3, em infração ao item 

12857 do Roteiro Básico; 

57 Item 128. O Participante deve atender aos requisitos estabelecidos pela BM&FBOVESPA para 
certificação de todos os profissionais a ele vinculados que exercerem atividades nas áreas 
sujeitas à certificação. j9Y 

BSM Supervisão de M ercados 
+55 11 2565.6871 / 6074 / 6144 
Ru a XV de Novembro, 275 
São Paulo/ SP - 01013-001 

w.bsmsupervlsao.com.br 

SJUR/DJF 



bstri' ~ SUPERYISÃO DE M[RCADOS 

Parecer Jurídico - Processo Administrativo Disciplinar nº 8/2018 
Advalor DTVM Lida., Gildo Justino do Prado e Miguel Júlio Lopes - Fls. 26 de 41 

b) Ausência de registro, no sistema GHP, de 100% dos profissionais da Corretora 

que atuam nas áreas de conhecimento sujeitas à certificação, em infração ao 

item 12958 do Roteiro Básico e 

c) Ausência de credenciamento, junto à B3, de 100% dos profissionais da 

Corretora que desempenham atividades na área de Operações, em infração ao 

item 13059 do Roteiro Básico. 

79. As infrações acima mencionadas são recorrentes e não foram sanadas nos 

prazos informados à BSM pela Advalor. 

80. Ressaltamos que a Advalor, em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 

2017 e em sua Resposta Complementar, apresentadas na BSM em 25.4.2017 e 

29.6.2017, respectivamente, já havia solicitado o prazo de 21 O dias para a 

correção dos apontamentos identificados nos Relatórios de Auditoria. 

81. Em sua Defesa, a Corretora informa sua dificuldade em obter recursos 

financeiros "em volume suficiente para a execução do investimento necessário" , 

de modo que decidiu encerrar suas atividades operacionais e o atendimento aos 

seus atuais clientes (fl. 195). 

82. Contudo, os argumentos da Corretora de que estaria sem condições 

financeiras para providenciar as adequações necessárias com relação a 

controles internos e certificações de profissionais não afastam as irregularidades 

identificadas nos Relatórios de Auditoria, considerando, ainda, o 

descumprimento do compromisso que a Advalor havia firmado com a BSM, 

tendo em vista que as adequações necessárias não foram solucionadas no prazo 

de 210 dias solicitado à BSM. 

5B Item 129. O Participante deve registrar e manter atualizada no GHP a relação de todos os seus 
profissionais que atuarem nas áreas de conhecimento sujeitas à certificação, nos termos da 
regulamentação vigente. 
59 Item 130. Todos os profissionais de operações (incluindo os Agentes Autônomos de 
Investimento) devem ser credenciados pela BM&FBOVESPA antes de iniciar suas atividades no ~ 
Participante. 
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li. 2. C ONCLUSÕES SOBRE AS IRREGULARIDADES E A DEFESA APRESENTADA 

83. Conforme exposto no item anterior deste Parecer Jurídico, os Relatórios de 

Auditoria identificaram 18 irregularidades recorrentes e não sanadas pela 

Advalor nos prazos informados à BSM, conforme sua Resposta ao Relatório de 

Auditoria 2017 e sua Resposta Complementar. 

84. Conforme a Defesa apresentada, os Defendentes entendem que 

"realizaram todos os esforços possíveis para o devido atendimento dos pontos 

elencados na Auditoria de 201 T' (fl. 195). Ressaltaram que, embora alguns 

pontos não tenham sido 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" (fl. 196). 

85. A Corretora também afirma que seus clientes "eram muito antigos e 

praticamente não realizavam operação através da Advalor'. De todo modo, a 

Advalor sustenta que "decidiu suspender as atividades operacionais 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 transferência das custódias sob a responsabilidade desta OTVM [Advalor]" 

(fl . 196). 

86. A Defesa apresentada pela Advalor e seus Diretores faz referência ao baixo 

número de operações realizadas por seus clientes e às dificuldades para 

manutenção de suas atividades operacionais, que culminaram na decisão de 

suspender suas atividades operacionais e encerrar o atendimento aos seus 

clientes. No entanto, os argumentos dos Defendentes não afastam as 

irregularidades recorrentes identificadas pela Auditoria da BSM. 

87. Conforme o Termo de Acusação, a recorrência das falhas ou 

irregularidades descritas nos Relatórios de Auditoria comprovam a inadequação 

da Corretora às normas a que está adstrita e a não implementação de controles 
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internos para correção das inconformidades identificadas nos Relatórios de 

Auditoria, em infração ao artigo 3°60 da ICVM 505/2011. 

88. Os pontos indicados na auditoria operacional de 2017, recorrentes em 

2018, demonstram que a Advalor, mesmo ciente das irregularidades existentes 

no exercício de sua atividade, não adequou seus procedimentos às normas e as 

exigências para manter seu acesso aos mercados da 83, em desacordo com o 

que determina o item 119 do Roteiro Básico. 

89 . Além dos pontos recorrentes identificados nos Relatórios de Auditoria, a 

Corretora não cumpriu seu compromisso com a BSM de adequar e implementar 

as medidas necessárias para a correção dos apontamentos nos prazos 

informados em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 2017 e em sua Resposta 

Complementar. 

90 . Nesse sentido, a Advalor, ao permanecer como participante da 83 sem 

cumprir as regras de acesso aos mercados administrados pela 83, obtém 

vantagem concorrencial indevida em relação aos demais intermediários, na 

medida em que não arca com despesas operacionais características aos demais 

participantes do mercado, podendo expor, por consequência, a própria Corretora 

e seus clientes a risco. 

91. Além disso, o Termo de Acusação e os Relatórios de Auditoria demonstram 

a responsabilidade dos Diretores Gilda e Miguel quanto à (1) inadequação às 

60 Artigo 3°. O intermediário deve adotar e implementar: 1 - regras adequadas e eficazes para o 
cumprimento do disposto na presente Instrução; e li - procedimentos e controles internos com o 
objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso 1. 
§ 1° As regras , os proced imentos e os controles internos de que trata este artigo devem: 1 - ser 
escritos; li - ser passíveis de verificação; e Ili - estar disponíveis para consulta das pessoas 
mencionadas no art. 1°, inciso VI, alíneas "a" a "c", da CVM, das entidades administradoras dos 
mercados organizados em que o intermediário seja autorizado a operar e dos respectivos 
departamentos de autorregulação, se for o caso. § 2° São consideradas descumprimento do 
disposto nos incisos 1 e li do caput não apenas a inexistência ou insuficiência das regras , 
procedimentos e controles ali referidos, como também a sua não implementação ou a 
implementação inadequada para os fins previstos nesta Instrução. § 3° São evidências de 
implementação inadequada das regras, procedimentos e controle internos: 1 - a reiterada 
ocorrência de falhas ; e li - a ausência de registro da aplicação da metodologia, de forma 
consistente e passível de verificação. 
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normas a que a Corretora está adstrita, tendo em vista o descumprimento da 

Advalor às normas objetivas de condições de acesso na 83, relacionadas, por 

exemplo, a cadastro, ordens, risco, administração de acessos, segregação de 

funções e certificações de profissionais e quanto a (li) não implementação de 

controles internos pela Advalor, na medida em que a Corretora não dispõe de 

mecanismos efetivos e eficazes para monitoramento do processo de suitability, 

liquidação, prevenção à lavagem de dinheiro, supervisão de operações e para 

gerenciamento de mudanças de softwares, de hardware e de infraestrutura . 

92 . Gildo, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado, não cumpriu 

os deveres que seu cargo exige, na medida em que não zelou pelo cumprimento 

das obrigações, deveres e atribuições da Advalor perante a 83, na forma da 

obrigação prevista no artigo 14, inciso li, alínea "d" do Regulamento de Acesso, 

no artigo 3°, inciso 1e11, da ICVM 505/2011 e nos itens 119 do Roteiro Básico. 

93. Gildo, mesmo após ter sido cientificado quanto aos apontamentos em 2017 

e em 2018, permitiu a sucessiva ocorrência de descumprimento de regras do 

mercado a que a Corretora está adstrita, conforme os Relatórios de Auditoria . 

94. A recorrência das irregularidades demonstra que Gildo não tomou as 

providências adequadas e eficazes para a adoção das medidas corretivas 

necessárias para que a Corretora se adequasse às normas dos mercados 

organizados pela 83. Ao não tomar tais medidas, Gildo permitiu a recorrência 

das irregularidades verificadas pela Auditoria da BSM em 2017 e 2018 . 

95. Como Diretor de Controles Internos, Gildo também era responsável pela 

supervisão dos procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a 

implementação, aplicação e eficácia das regras para cumprimento das 

obrigações impostas pela ICVM 505/2011. 

96. Contudo, as provas constantes do Termo de Acusação demonstram que 

Gildo não elaborou e, consequentemente, não enviou formalmente aos órgãos 

de administração da Corretora e à BSM, até o último dia útil dos meses de janeiro 

e julho, relatórios contendo descrição: (1) dos exames efetuados, (li) do resultado 
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e das conclusões dos exames efetuados e (111) das recomendações a respeito 

de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de 

saneamento, quando for o caso, em descumprimento ao que determina o artigo 

4°, §5°, incisos 1, li e li, da ICVM 505/2011 e o item 118 do Roteiro Básico. 

97. Inclusive, com a ausência desses relatórios, Gildo deixou de demonstrar à 

própria administração da Corretora que não possuía controles adequados para 

a implementação, aplicação e eficácia das regras para cumprimento das 

obrigações impostas pela ICVM 505/2011. 

98. Além de sua função como Diretor de Relações com Mercado e como Diretor 

de Controles Internos, Gildo também é o Diretor responsável pelo cumprimento 

das obrigações estabelecidas na ICVM 301/1999, nos termos do artigo 1 O, e 

deve responder pela insuficiência de parâmetros e critérios para monitorar 

operações e situações com indícios de lavagem de dinheiro descritas no artigo 

6°, incisos 1, Ili, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII e XV da ICVM 301/1999. 

99. Como exposto no Termo de Acusação, não se exige que Gildo tenha 

conhecimento detalhado de todas as operações realizadas no âmbito da 

Corretora. A responsabilidade do Diretor responsável pelo cumprimento das 

normas da ICVM 301/1999 consiste em implementar um sistema que permita a 

Corretora monitorar continuamente todas as operações e identificar as 

operações atípicas destacadas no artigo 6° da ICVM 301 /1999, o que não foi 

feito no caso da Advalor, conforme os Relatórios de Auditoria. 

100. Ao não monitorar, a Corretora deixa de contribuir com o sistema de 

prevenção à lavagem de dinheiro, uma vez que sem esses controles, não há 

identificação de indícios de lavagem de dinheiro e, consequentemente , 

comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, 

conforme parâmetros estabelecidos na ICVM 301/99 e na Lei nº 9.613/1998. 

101 . Por sua vez, Miguel, na qualidade de Diretor indicado pela Corretora nos 

termos do artigo 4°, inciso 1, da ICVM 505/2011, deixou de empregar o cuidado 
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e a diligência esperados para o cumprimento das obrigações impostas pela 

ICVM 505/2011. 

102. A reiterada ocorrência de falhas e ausência de procedimentos na Corretora 

constitui evidência da implementação inadequada de regras, procedimentos e 

controles internos, nos termos do artigo 3°, §3°61 da ICVM 505/2011 , as quais 

Miguel era responsável. 

103. Assim, em razão da inadequada implementação de regras , procedimentos 

e controles internos, Miguel deixou de cumprir o previsto no artigo 3°, §2°62 da 

ICVM 505/2011 . 

104. Por fim, ressaltamos que as responsabilidades de diretores de instituições 

intermediárias vêm sendo tratada pela CVM em diversas instruções normativas, 

que consideram o diretor como o centro de imputação das irregularidades 

cometidas pelas pessoas jurídicas. Nesse sentido, verifica-se a responsabilidade 

de diretores não somente na ICVM 505/2011 , como também nas Instruções CVM 

nº 480, 301 e 558, por exemplo. O precedente da CVM abaixo, de relataria da 

Diretora Luciana Dias, no PAS CVM nº RJ2010/13301, julgado em 23 .10.2012, 

trata dos deveres de diretores: 

A regulação espera que esses indivíduos estabeleçam práticas 

operacionais capazes de garantir o cumprimento dos comandos 

normativos dentro das instituições pelas quais são responsáveis 

perante a CVM. Para isso, eles são responsáveis por 

implementar regras, procedimentos e controles internos para 

assegurar o cumprimento da legislação. 

61 Art. 3º O intermediário deve adotar e implementar: Parágrafo 3º São evidências de 
implementação inadequada das regras , procedimentos e controle internos: 1 - a reiterada 
ocorrência de falhas . 
62 Artigo 3°, § 2°. São consideradas descumprimento do disposto nos incisos 1 e li do caput não 
apenas a inexistência ou insuficiência das regras, procedimentos e controles ali referidos , como 
também a sua não implementação ou a implementação inadequada para os fins previstos nesta 11-v-/ J 
Instrução. r:p '11 
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105. Ainda no mesmo julgamento, a responsabilidade de diretores é entendida 

sob a noção de "núcleos de imputabilidade", que cumpre o seguinte papel: 

A construção desses núcleos de imputabilidade é uma estratégia 

regulatória legítima que visa a criar incentivos para que esses 

executivos construam, dentro das estruturas internas dos 

prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários, 

redes de cumprimento e fiscalização das normas legais, 

regulamentares, proveniente da autorregulação ou mesmo as 

regras da própria instituição. 

Em linha com essa estratégia regulatória, a então Diretora Maria 

Helena Santana, no voto proferido no PAS CVM 

nº RJ2005/851 O, esclarece que o diretor responsável: 'só 

poderia ser eximido de culpa no caso em que ficasse 

demonstrado que ele tomou cuidados e providências para 

garantir o cumprimento dessas obrigações, que, apesar de sua 

atuação, não teriam sido seguidas'. 

106. No mesmo sentido, a conduta de diretores que não cumprem seus deveres 

de diligência é entendida pela CVM como um ato comissivo, conforme exposto 

pelo Diretor-Relator Eli Loria , no PAD CVM SP nº 2010/001, julgado em 

22.3.2011: 

Nesse caso, na condição de eleitos pela norma como vigilantes 

de um certo procedimento, determinados sujeitos, quando 

negligenciam tal dever, não infringem a norma por omissão, mas 

sim por comissão, porque adotaram o comportamento 

totalmente oposto ao da norma: omitiram-se quando eram 

obrigados a agir. 

107. Portanto, ainda que Gilda e Miguel, na qualidade de diretores da Corretora, 

aleguem que "realizaram todos os esforços possíveis para o devido atendimento 

dos pontos e/encados na Auditoria de 2017" (fl. 195), as situações expostas ao W 
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longo deste Parecer Jurídico demonstram a responsabilidade de cada diretor 

com relação às irregularidades sob suas respectivas competências e supervisão, 

tendo em vista a recorrência e a não adoção de plano de ação que solucionasse 

as irregularidades identificadas na Advalor pela Auditoria da BSM. 

Ili. P RECEDENTES 

108. Os processos administrativos a seguir tratam de descumprimentos 

reiterados de Corretoras com relação a apontamentos identificados em Auditoria 

Operacional realizada pela BSM. 

109. Destacamos que não foram identificados precedentes da CVM similares ao 

PAD nº 8/2018, em que houve descumprimentos dos mesmos itens que foram 

descumpridos pela Advalor. 

A) PAD nº 15/2017 

11 O. O PAD nº 15/2017 foi instaurado em face de . ( "),  

 ( ") e  (   

  , "Diretores"), com base nos relatórios de auditoria 

elaborados pela SAN nos anos de 2017 e 2016, que atestaram a recorrência de 

irregularidades que já haviam sido verificadas em 2015, tendo em vista a 

implementação insuficiente, pela , de medidas necessárias para correção 

dos apontamentos. 

111. O termo de acusação elaborado no PAD nº 15/2017 evidencia a ocorrência 

de 41 apontamentos em sistemas estruturais e de monitoração da , 

relacionados a (1) suitability; (li) cadastro; (Ili) ordens; (IV) liquidação; (V) PLD; 

(VI) segurança da informação; (VII) continuidade de negocios; 

(VIII) monitoramento e operação de infraestrutura de TI ; (IX) gerenciamento de 

mudanças; (X) suporte à infraestrutura e (XI) controles internos e certificações 

de profissionais. 

112. , na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado, foi cientificado 

das irregularidades da Corretora ocorridas em 2015, 2016 e 2017, e permitiu que 
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a  não se adequasse aos procedimentos e controles exigidos, deixando de 

atender ao disposto no item 119 do Roteiro Básico. Por isso,  foi acusado 

de não zelar pelo cumprimento das obrigações pela Corretora, conforme artigo 

14, inciso li , alínea "d" do Regulamento de Acesso da B3. 

113. , responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos 

da Corretora (cumulação de cargos proibida pelo artigo 4°, §2°63, da ICVM 

505/2011 e item 11764 do Roteiro Básico), com o objetivo de verificar a 

implementação, aplicação e eficácia das regras para cumprimento das 

obrigações impostas pela ICVM 505/2011 , não corrigiu as irregularidades 

apontadas nos relatórios de auditoria 2016 e 2017. Dessa forma ,  foi 

acusada pela ausência de diligência e cuidado que dela eram esperados para o 

cumprimento pela Corretora do disposto na referida norma, conforme determina 

o artigo 3°, inciso li da ICVM 505/2011 e o item 119 do Roteiro Básico. 

114. Como diretora responsável pelo cumprimento das obrigações 

estabelecidas na ICVM 301/1999,  também foi acusada pelo não 

cumprimento do artigo 9° desse normativo, em decorrência da insuficiência de 

parâmetros e critérios para monitorar operações e situações com indícios de 

lavagem de dinheiro descritas no artigo 6°, incisos li, VI , VII da ICVM 301/1999 

e 123.2, 123.6 e 123.765 do Roteiro Básico.  também foi acusada pela fa lha 

da Corretora na identificação de operações atípicas descritas no artigo 6°, incisos 

1, Ili , VI e VII da ICVM 301/1999. 

115. Na defesa,  e Diretores descreveram as ações já implementadas para 

a correção das falhas apontadas nos Relatórios de Auditoria. Contudo, o Parecer 

Jurídico evidencia que as informações apresentadas pela  estavam 

63 Artigo 4°. O intermediário deve indicar: ( .. . ) § 2° As funções a que se referem os incisos 1 e li 
do caput não podem ser desempenhadas pelo mesmo diretor estatutário. 
64 Item 117. As funções de Diretor Responsável pela ICVM 505 e de Diretor de Controles Internos 
não podem ser desempenhadas pelo mesmo diretor estatutário. 
65 123.2. Operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, 
nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos; ( ... )123.6. 
Operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às 
modalidades operacionais usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s); 123.7. Operações 
realizadas com a finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, 
fundamento econômico;( .. . ) 
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incompletas e não havia plano de ação para todas as irregularidades, tendo em 

vista que (1) 17 irregularidades apontadas no Termo de Acusação continuaram 

sem atendimento por parte da  e seus Diretores; (li) houve parcial 

atendimento da norma relativo a 15 irregularidades e (Ili) 5 irregularidades 

sequer foram abordadas, não havendo solução ou defesa da  e de seus 

Diretores para tanto. 

116. Em julgamento pela Turma do Conselho de Supervisão da BSM, os 

Conselheiros deliberaram, por unanimidade, à aplicação da penalidade de multa 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pela , R$ 75.000,00 

(setenta e cinco mil reais) por  e R$ 50 .000 ,00 (cinquenta mil reais) por 

. 

117. O Conselheiro-Relator Sérgio Odilon dos Anjos, ao proferir seu voto, 

destacou que "as normas infringidas pelos Defendentes compõem um sistema 

regulatório dotado de lógica e conexão. Assim, o descumprimento dessas 

normas atinge, na sua devida proporção, o mercado como um todo". 

118. Na fase de dosimetria, o Conselheiro-Relator Sérgio Odilon dos Anjos 

considerou (a) a gravidade das irregularidades apontadas no Termo de 

Acusação; (b) a quantidade de normas descumpridas pela Corretora e por seus 

Diretores (41 apontamentos); (c) o longo período pelo qual os descumprimentos 

foram verificados (2015, 2016 e 2017) e (d) a primariedade da Corretora. 

119. Ressaltou , ainda, que "as multas aplicadas levaram em consideração os 

precedentes da BSM, que até poderiam sugerir valores um pouco mais elevados, 

como o PAD 0812015 citado pelo Parecer Jurídico, por exemplo, mas não 

chegaram ao mesmo montante, pois entendo que os valores são adequados 

para o caso concreto e prestam-se a estimular os Defendentes a observar os 

deveres prescritos nas normas que regem a atividade de intermediação e a zelar 

pela confiabilidade do mercado de capitais". 

120. O PAD nº 15/2017 transitou em julgado em 21.3 .2019. 
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8 ) PAD nº 8/2015 

121. O PAD nº 8/2015 foi instaurado em face de  

( "),  (Di retor de Controles Internos, responsável pelo 

cumprimento das normas estabelecidas pela ICVM 505/2011, nos termos do 

artigo 4°, inciso li, e Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações 

estabelecidas pela ICVM 301 /1999) e  (Diretor de Relações 

com o Mercado e Diretor responsável pelo cumprimento das normas 

estabelecidas pela ICVM 505/11 , nos termos do artigo 4°, inciso 1), em razão de 

irregularidades apontadas em Relatório de Auditoria elaborado no ano de 2014, 

com pontos recorrentes identificados em 2013 e 2014. 

122. Conforme o termo de acusação, a  foi acusada pela ocorrência de 

falhas em seus controles e procedimentos internos, consistentes em 14 

apontamentos relacionados aos seguintes processos: (1) suitability, (li) cadastro, 

(Ili) ordens, (IV) liquidação, (V) PLD, (VI) roteamento de ordens via conexão 

automatizada, (VII) segurança das informações, monitoração e operação da 

infraestrutura de TI e integridade, além da recorrência de irregularidades 

identificadas na auditoria operacional realizada na Corretora em 2013. 

123. , em razão de sua posição de diretor, foi acusado por 

descumprimento dos deveres a ele atribuídos pela ICVM 505/11 , em especial 

pela não adoção e implementação de regras e procedimentos adequados e 

eficazes para o cumprimento do disposto na ICVM 505/11 , pela não correção 

das irregularidades apontadas na auditoria de 2013, parte delas identificadas 

como recorrentes em 2014, conforme determina o art. 3° , inciso 1 da ICVM 505/11 

e o item 101 do Roteiro Básico, bem como pela falta de emprego de cuidado e 

diligência esperados para o cumprimento das regras de regência do mercado de 

valores mobiliários, em especial o Roteiro Básico, que integra as regras de 

acesso e permanência nos mercados administrados pela 83. 

124. , também diretor, foi acusado pelo descumprimento dos deveres a ele 

atribuídos pela ICVM 505/2011 e pela ICVM 301/1999, em especial pela: 

(a) ausência de diligência e cuidado que dele eram esperados na fiscalização 
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quanto à implementação, aplicação e eficácia de regras adequadas e eficazes 

para o cumprimento pela Corretora do disposto na ICVM 505/11 , conforme 

determina o artigo 3°, inciso li , desse normativo e o item 101 do Roteiro Básico 

e (b) ausência de diligência e cuidado que dele eram esperados com relação à 

implementação de controles para monitorar continuamente operações ou 

situações envolvendo títulos ou valores mobiliários, em especial aquelas 

descritas nos incisos 1, li , Ili, V, VI, VII e XI do artigo 6° da ICVM 301/1999. 

125. O Conselho de Supervisão da BSM , tanto no âmbito da Tu rma Julgadora 

quanto no Pleno, entendeu que estariam configuradas as infrações apontadas 

no termo de acusação e decidiu pela condenação e a aplicação da penalidade 

de multa de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) à Walpires, R$ 100.000,00 

(cem mil reais) a  e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a . 

126. O Conselheiro-Relator Henrique de Rezende Vergara, em julgamento 

realizado na Turma, entendeu que "na fixação de penalidade aplicável à 

, deve ser levado em consideração que o conjunto de infrações 

descritas que demonstram a fragilidade dos controles internos da Corretora, cuja 

administração não tem demonstrado a necessária diligência no cumprimento das 

normas que regulam sua atividade no âmbito dos mercados administrados pela 

BM&FBOVESPA" . 

127. Os critérios para a condenação foram : (a) para a , o conjunto de 

infrações e condenação prévia à multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) , 

tendo em vista a condenação definitiva no PAD nº 05/2013, em razão de 

inconformidades identificadas em auditoria operacional realizada pela BSM no 

ano de 2012; (b) para , omissão na implantação de procedimentos 

eficazes desde 2012 e (c) para , o descumprimento das obrigações 

relacionadas aos procedimentos e controles internos da Corretora e obrigações 

da ICVM 301/1999. 

128. O PAD nº 8/2015 transitou em julgado em 18.8.2016. 
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IV. DOSIMETRIA 

129. Para a dosimetria de pena a ser eventualmente aplicada aos Defendentes, 

sugerimos que sejam consideradas as circunstâncias abaixo. 

a) Como circunstâncias agravantes: 

i) Recorrência: as irregularidades identificadas nos Relatórios de Auditoria 2018 

já haviam sido identificadas pela Auditoria da BSM em 2017, tratando-se de 

pontos recorrentes, que não foram sanados pelos Defendentes, descumprindo 

plano de ação apresentada à BSM em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017; 

ii) PLD: irregularidades apontadas para o cumprimento da ICVM 301 /1999, 

regulação que se presta a auxiliar no combate dos crimes de "lavagem" ou 

ocultação de bens, direitos e valores previstos Lei nº 9.613/1998, e que inclusive 

são objeto de cooperação internacional, na forma do Financial Action Task Force 

(FATF), entidade internacional, da qual o Brasil é parte, destinada à 

implementação de medidas legais, regulatórias e operacionais que permitam o 

combate destas atividades, bem como o financiamento ao terrorismo e demais 

ameaças ao sistema financeiro internacional. 

b) Como circunstâncias atenuantes: 

i) Primariedade: até o presente momento, não há sanção administrativa em face 

dos Defendentes transitadas em julgado na BSM ou na CVM; 

ii) Materialidade: até a data deste Parecer Jurídico, não há reclamações ao MRP 

por investidores ou identificação, pela BSM, de práticas abusivas que tenham 

ocorrido por intermédio da Advalor; 

iii) Encerramento das atividades da Corretora: conforme manifestações da 

Corretora de fls. 392-393 e 418-419, a Advalor (1) liquidou suas posições de 

custódia própria; (li) transferiu posições de clientes; (Ili) solicitou encerramento 

de suas atividades à CVM; (IV) informou que iria solicitar, em breve, 

encerramento de suas atividades como Agente de Custódia e Participante de ~ 
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Negociação à B3 e (V) enviou ao Banco Central do Brasil sua Declaração de 

Propósito, Declaração de Responsabilidade e nova alteração contratual, tendo 

em vista o encerramento de suas atividades. 

130. Relacionando as circunstâncias acima com os precedentes expostos na 

seção anterior, destacamos que a  também não apresentava condenações 

anteriores na BSM e CVM, assim como a Advalor. A , por sua vez, 

possuía condenação prévia definitiva no PAD nº 5/2013, em razão de 

inconformidades identificadas em auditoria operacional realizada pela BSM no 

ano de 2012. 

131. O número de irregularidades identificadas para a Advalor (18) é superior ao 

número de apontamentos identificados para a  (14), mas inferior ao 

número de apontamentos identificados para  (41 ). 

132. O período pelo qual os descumprimentos foram verificados na  (2015, 

2016 e 2017) é superior ao período relativo às irregularidades identificadas na 

Advalor (2017 e 2018) e na  (2013 e 2014). 

133. Por fim, destacamos que, diferentemente da Advalor, a  e a  

não solicitaram o encerramento de suas atividades junto às entidades 

competentes (CVM, Banco Central e B3), e permaneceram exercendo suas 

atividades como Participantes da B3 após as condenações pelo Conselho de 

Supervisão da BSM, sendo que a , posteriormente, teve sua liquidação 

extrajudicial decretada pelo Banco Central. 

134. Considerando que os fatos contidos no PAD nº 8/2018 se aproximam 

daqueles identificados no PAD nº 8/2015 e no PAD Nº 17/2017, as penalidades 

aplicadas nesses dois últimos casos poderão servir de parâmetro no momento 

do julgamento deste PAD nº 8/2018. É recomendável, porém, que se leve em 

consideração as circunstâncias que diferenciam os três casos, expostas acima. 
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V. CONCLUSÃO 

135. Ante o exposto, conforme disposto no artigo 36, § 2° da ICVM nº 461/200766 

e no artigo 30 do Estatuto Social da BSM67 , e considerando os precedentes da 

BSM descritos acima, sugerimos ao Conselho de Supervisão da BSM a 

aplicação de penalidade aos Defendentes, tendo em vista o descumprimento 

recorrente pela Advalor, Gilda e Miguel de normas de procedimentos e de 

controles internos identificadas nos Relatórios de Auditoria e detalhadas no 

Termo de Acusação. 

136. Submetemos nosso parecer à consideração superior. 

São Paulo, 5 de agosto de 2019. 

~~~~ 
Daniela Jimenez Francisco 

Advogada 

66 Artigo 36. O Departamento de Auto-Regulação, o Diretor do Departamento de Auto-Regulação 
e o Conselho de Auto-Regulação são os órgãos da entidade administradora encarregados da 
fiscalização e supervisão das operações cursadas nos mercados organizados de valores 
mobiliários que estejam sob sua responsabilidade, das pessoas autorizadas a neles operar, bem 
como das atividades de organização e acompanhamento de mercado desenvolvidas pela própria 
entidade administradora. ( ... ) §2° Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, ao Diretor do 
Departamento de Auto-Regulação e ao Conselho de Auto-Regulação, conforme previsto nesta 
Instrução, no estatuto social e em seus regulamentos, monitorar, de ofício ou por comunicação 
do Diretor Geral ou de terceiros, o cumprimento das regras de funcionamento do mercado e da 
entidade administradora, bem como impor as penalidades decorrentes da violação das normas 
que lhes incumba fiscalizar. 
67 Artigo 30. As penalidades que podem ser aplicadas pela 8SM são: 1 - advertência; li - multa; 
Ili - suspensão, observado o 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 e dos 
Participantes e VII - outras penalidades previstas nas normas regulamentares e operacionais da 
83. 
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Aos Defendentes para manifestação e, 
Posteriormente, ao Conselho de Supervisão. 

~) ~ ~ 
Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 
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