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EXTRATO DA ATA DA 146ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO Cur<s'ELHO 
DE SUPERVISÃO DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 

REALIZADA EM 12.9.2019 

1 ·DATA, HORA e LOCAL: Reunião realizada no dia 12 de setembro de 2019, 

com início às 13h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 2° andar, Sala 1, 

na cidade de São Paulo - SP. 

li - PARTICIPANTES: Conselheiros: Aline de Menezes Santos, Carlos Cezar 

Menezes, Henrique de Rezende Vergara, João Vicente Soutello Camarata, Luis 

Gustavo da Matta Machado, Marcus de Freitas Henriques, Murilo Robotton Filho. 

Luiz Felipe Amaral Calabró, Diretor de Autorregulação em exercício, sem direito 

a voto. Convidados: Hanna Miyashita, Superintendente de Auditoria de 

Negócios; Julio Cesar Cuter, Superintendente de Acompanhamento de Mercado; 

Marcelo Rodrigues dos Santos, Superintendente de Supervisão por Indicadores; 

Vivian Hakim Slivskin, Superintendente de Auditoria de TI; Marcelo Fonseca de 

Melo, Gerente de Supervisão por Indicadores; Henrique Fratta Lobo, Mariana 

Arantes Fonseca e Sabrina Zapparoli Gonçalves de Carvalho, Gerentes 

Jurídicos da BSM; Daniela Jimenez Francisco e Patricia Tanaka Wako, 

Advogadas da BSM; Luisa Leão Ferreira Barbosa, estagiária da BSM; Fernanda 

de Souza Soares, Secretária do Conselho de Supervisão. 

Ausente justificadamente: Conselheiro Sérgio Odilon dos Anjos. 

111 - MESA DOS TRABALHOS: Luis Gustavo da Matta Machado, Presidente 

interino; Fernanda de Souza Soares, Secretária. 

IV - DELIBERAÇÃO: Daniela Jimenez Francisco ("Daniela"), advogada da 

BSM, apresentou aos Conselheiros o novo pedido de reconsideração da 

proposta de Termo de Compromisso para encerramento do Processo 

Administrativo nº 8/2018 ("PAD nº 8/2018"), formulado por Advalor DTVM Ltda . 

("Corretora"), Gilda Justino do Prado ("Gilda") e Miguel Júlio Lopes ("Miguel e, 

em conjunto com Corretora e Gilda, "Proponentes"). 
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Daniela ressaltou o histórico de propostas apresentadas pelos Proponentes e os 

condicionamentos decididos pelo Conselho de Supervisão da BSM. Na primeira 

proposta de Termo de Compromisso apresentada, os Proponentes se 

comprometeram a (1) cessar a prática das irregularidades identificadas nos 

Relatórios de Auditoria de 2017 e 2018; (li) corrigir as irregularidades apontadas 

e indenizar eventuais prejuízos; (Ili) suspender as atividades operacionais até 

que tenha condições para voltar a operar regularmente; e (IV) apresentar à BSM, 

antes de eventual retorno às atividades operacionais, relatório com soluções 

para os pontos indicados nas Auditorias de 2017 e 2018. 

Em 20.12.2018, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, considerando 

os precedentes da BSM, especialmente o PAD nº 15/2017, condicionar a 

celebração de Termo de Compromisso (1) à apresentação de plano de ação 

completo pela Corretora para a correção dos apontamentos indicados nos 

Relatórios de Auditoria de 2017 e 2018, no prazo de 12 (doze) meses, com 

entregas escalonadas com prazos definidos, conforme complexidade de 

implementação; e (li) ao pagamento à BSM de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) pela Corretora, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por Gildo 

e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por Miguel, totalizando R$ 350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais) . Intimados das condições acima descritas, os 

Proponentes formularam pedido de reconsideração, pelo qual se 

comprometeram a encerrar as atividades da Corretora perante a B3 S.A. - Brasil , 

Bolsa, Balcão ("B3"), sem contrapartida financeira . 

Em 28.3.2019, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, considerando os 

precedentes da BSM, especialmente o PAD nº 16/2017, 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 
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(setenta mil reais) . Intimados das condições acima descritas, os Proponentes 

apresentaram novo pedido de reconsideração, pelo qual se comprometeram a 

encerrar as atividades da Corretora perante a 83 e ao 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. 

Em 27.6.2019 , os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, considerando a 

gravidade, a recorrência das irregularidades identificadas nos Relatórios de 

Auditoria de 2017 e 2018 e os precedentes da BSM, especialmente o PAD 

nº 16/2017, 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) . Intimados das condições acima descritas, os Proponentes 

apresentaram novo pedido de reconsideração, pelo qual se comprometeram a 

encerrar as atividades da Corretora perante a 83, sem contrapartida financeira . 

Para tanto, os Proponentes reiteraram (1) a ausência de condições econômicas 

para o pagamento do valor condicionado; (li) os seus clientes terem deixado de 

operar e terem solicitado a transferência ou liquidação de ativos; (Ili) o fato de a 

Corretora ser alvo de investigações pelo Ministério Público Federal , com 

sequestro e arresto de bens, além da prisão preventiva do Gerente da Corretora; 

e (IV) a solicitação de cancelamento de suas atividades perante o Banco Central, 

efetuada em 10.6.2019. 
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Daniela também ressaltou novo argumento apresentado pela Corretora, de que 

não poderia pagar o valor do condicionamento proposto pelo Conselho de 

Supervisão, na medida em que a Corretora, até o encerramento das suas 

atividades perante o Banco Central, possuiria recursos financeiros somente para 

pagar rescisão de funcionários e pequenos fornecedores . 

Nos termos do artigo 40, §3° do Regulamento Processual da BSM e 

considerando a gravidade, a recorrência das irregularidades identificadas nos 

Relatórios de Auditoria de 2017 e 2018 e os precedentes da BSM, especialmente 

o PAD nº 16/2017, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, rejeitar o novo 

pedido de reconsideração e manter o condicionamento decidido em 27 .6.2019, 

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

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

Os Conselheiros deliberaram que não serão apreciados novos pedidos de 

reconsideração ou propostas de Termo de Compromisso apresentadas pelos 

Proponentes não relacionadas ao cumprimento do condicionamento. 

Os Conselheiros também deliberaram não mais apreciar novos pedidos de 

reconsideração de Termo de Compromisso nas condições acima aprovadas pelo 

Conselho de Supervisão, o PAD nº 8/2018 continuará seu curso em relação às 

infrações relacionadas à Instrução CVM nº 301/1999, que serão levadas a 

julgamento, nos termos do artigo 7°, §2°, do Regulamento Processual da BSM. 

VI - ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais 

havendo a tratar, lavrou-se esta ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada 

pelos Conselheiros presentes. 
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Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis à original da ata arquivada 

na sede da BSM Supervisão de Mercado. 

F( ~~uza Soares 
s1c;::ária 
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São Paulo, 12 de setembro de 2019. 


