
bstrl' ~ SU PERVISÃO DE MERCADOS 

BSM S UPERVISÃO DE M ERCADOS 

C ONSELHO DE S UPERVISÃO 

T URMA 

C ONSELHEIRO-RELATOR: RODRIGO DE A LMEIDA VEIGA 

MEMBROS: J OÃO V ICENTE SOUTELLO CAMAROTA E M URILO R OBOTTON F ILHO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Nº 8/2018 

DEFENDENTES: ADVALOR DTVM LTDA. 

GILDO JUSTINO DO PRADO 

RELATÓRIO 

1. RELATÓRIO 

1.1. Termo de Acusação 

1. Em 8.10.2018, o Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de 

Mercados ("BSM") instaurou o Processo Administrativo Disciplinar nº 8/2018 ("PAD 

8/2018") (fls . 1-59) em face de Advalor DTVM Ltda . ("Advalor" ou "Corretora"), Gilda 

Justino do Prado ("Gildo"), Diretor de Relações com o Mercado, Diretor de Controles 

Internos e Diretor responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 301/1999 

("ICVM 301/1999"), e Miguel Júlio Lopes ("Miguel" e, com conjunto com Advalor e 

Gilda, "Defendentes"), Diretor responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 

505/2011 ("ICVM 505/2011 "), em razão das irregularidades identificadas nos 

Relatórios de Auditoria Operacional de 2017 e 2018 (fls. 60-133) ("Relatórios de 

Auditoria"). 

2. Segundo o 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 que um intermediário 
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deve possuir conforme normas da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e da 83 

S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"): 

Processos Apontamentos 

Suitability Ausência de implementação do processo de Suitabi/ity (2017 e 2018) 

Ausência de Regras e Parâmetros de Atuação (2017 e 2018) 

Cadastro 
Contrato de prestação de serviços de custódia atende parcialmente ao 

Ordens 

Liquidação 

Risco 

PLD e Supervisão 
de Operações 

Segurança das 
Informações 

Segregação de 
Funções 

Segurança Física 
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conteúdo requerido pela norma (2017 e 2018) 

Ausência de disponibilização aos clientes sobre informações de 
negócios de pessoas vinculadas (2017 e 2018) 

Extratos bancários e comprovantes de depósito que não identificam 
depositantes, formas de depósito e emitentes de cheques (2017) 

Ausência de processo para estabelecimento de limites operacionais e 
de exposição e gerenciamento de risco dos clientes (2017 e 2018) 

Ausência de monitoramento das operações e situações previstas no 
artigo 6° da ICVM 301/1999 (2017 e 2018) 

Ausência de monitoramento das situações definidas como práticas 
abusivas (2017 e 2018) 

Ausência do processo de administração de acesso aos sistemas 
aplicativos (2017 e 2018) 

Colaboradores desligados com acesso ativo aos sistemas (2017 e 
2018) 

Usuários genéricos, sem responsável atribuído, com acesso ativo 
(2017 e 2018) 

Ausência de monitoração dos acessos realizados no banco de dados 
SQL Server (2017 e 2018) 

Ausência de sala com restrição e controle de acesso e controle de 
temperatura para armazenamento do servidor (2017 e 2018) 

Ausência de definição das atividades que acumuladas e executadas 
por uma mesma pessoa nos sistemas possam gerar conflito de 

interesses (2017 e 2018) 

Ausência de ambiente exclusivo com acesso restrito e controlado, 
controle de temperatura e umidade e controle de combate e detecção 

de incêndio (2017 e 2018) 
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Processos Apontamentos 

Gerenciamento de Ausência de controles para gerenciamento de mudanças de softwares, 
Mudanças de hardware e de infraestrutura (2017 e 2018) 

Ausência de certificação de 100% dos profissionais do Participante 
que desempenham atividades sujeitas à certificação pela B3 (2017 e 

2018) 

Certificação de 
Ausência de registro, no sistema GHP, de 100% dos profissionais do 

Participante que atuam nas áreas de conhecimento sujeitas à 
Profissionais certificação (2017 e 2018) 

Ausência de credenciamento, junto à B3, de 100% dos profissionais do 
Participante que desempenham atividades na área de Operações 

(2017 e 2018) 

3. O Termo de Acusação também apontou que Gilda, no âmbito de sua 

competência como diretor, deixou de empregar o cuidado e a diligência esperados 

para o cumprimento das regras que a Corretora deve cumprir para permanecer nos 

mercados administrados pela 83 e das obrigações impostas pela ICVM 301/1999. 

4. Miguel, na qualidade de Diretor responsável pelo cumprimento das normas 

estabelecidas na ICVM 505/2011, foi acusado pelo descumprimento do dever de 

adotar e implementar regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto 

na ICVM 505/2011 pela Corretora. 

5. Dessa forma, o Diretor de Autorregulação concluiu que a Corretora, Gilda 

e Miguel infringiram os dispositivos relacionados às fls. 55-59 do Termo de Acusação, 

conforme lista de apontamentos exposta na tabela acima. 

1.2. Defesa 

6. Os Defendentes foram notificados sobre o Termo de Acusação e, após 

deferimento do pedido de dilação de prazo (fl. 186-189), apresentaram, 

intempestivamente, Defesa conjunta em 12.12.2018. A Defesa aborda os seguintes 

pontos: 

a. Advalor executou poucas operações no período em que os 

procedimentos internos foram analisados pela Auditoria da BSM; 
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b. Advalor estaria, praticamente, inativa, tendo em vista questões 

relacionadas aos seus sócios; 

c. Advalor passou por dificuldades financeiras que impactaram suas 

operações, de modo que não foi possível solucionar os pontos 

identificados na Auditoria de 2017 antes da realização da Auditoria de 

2018; e 

d. Advalor não prospectou clientes, nem promoveu lançamento de 

produtos no período em que os procedimentos internos foram 

analisados pela Auditoria da BSM. 

7. Além dos pontos acima, a Corretora também apresentou justificativas 

específicas para cada um dos apontamentos identificados nos Relatórios do Auditoria 

e ressaltou que estava adotando as medidas necessárias para o encerramento do 

atendimento aos clientes remanescentes da Advalor. 

1.3. Termos de Compromisso 

8. Os Defendentes apresentaram cinco propostas de Termos de 

Compromisso no período de 12.12.2018 a 14.6.2019, que foram apreciadas pelo 

Conselho de Supervisão. 

9. Em 12.9.2019, foi firmado Termo de Compromisso com a BSM nos 

seguintes termos: (1) encerramento das atividades da Advalor na 83, no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da data da assinatura do Termo de Compromisso; e 

(li) pagamento do valor total de R$ 70.000,00 à BSM, sendo R$ 50.000,00 pela 

Corretora, R$ 10.000,00 por Gilda e R$ 10.000,00 por Miguel. 

1 O. Os pagamentos dos valores referentes ao Termo de Compromisso foram 

realizados nos dias 22.11.2019 e 26.12.2019, conforme comprovantes de fls. 507 e 

526. 

11. O Termo de Compromisso firmado entre BSM e Defendentes não 

contempla as condutas descritas no Termo de Acusação relacionadas à ICVM 
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301/1999, tendo em vista o disposto no artigo 7°, §2°1, do Regulamento Processual 

da BSM, que não permite a celebração de Termo de Compromisso para infrações às 

normas de combate e prevenção à "lavagem de dinheiro". 

12. Por esse motivo, o PAD 8/2018 foi arquivado com relação a Miguel e às 

demais infrações atribuídas a Advalor e Gildo. 

13. O PAD 8/2018 prosseguiu com relação à Advalor e Gildo para as infrações 

relacionadas à ICVM 301 /1999, em razão da ausência de parâmetros e critérios para 

monitorar operações e situações com indícios de lavagem de dinheiro, previstas no 

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

itens 122, 123 e 124 do Roteiro Básico. 

1.4. Parecer Jurídico da SJUR 

14. O Parecer Jurídico foi elaborado anteriormente à celebração do Termo de 

Compromisso entre os Defendentes e a BSM, de modo que todas as condutas 

descritas no Termo de Acusação foram analisadas nesse documento. 

15. Com relação às infrações relacionadas à ICVM 301/1999, o Parecer 

Jurídico apontou que a Advalor, embora ciente dos apontamentos identificados no 

Relatório de Auditoria 2017, continuou descumprindo com seus deveres, deixando de 

ter parâmetros e critérios para monitorar operações com indícios de lavagem de 

dinheiro, conforme também identificado no Relatório de Auditoria de 2018. 

16. Segundo o Parecer Jurídico, a Advalor afirmou, em manifestações 

apresentadas no decorrer do PAD 8/2018, que já havia atendido as especificações 

necessárias para a implementação dos procedimentos necessários para a supervisão 

e monitoramento das situações previstas no artigo 6°, incisos 1, Ili, IV, V, VI, IX, X, XI, 

XII, XIII, XIV e XV da ICVM 301/1999 e nos itens 122, 123 e 124 do Roteiro Básico. 

1 Artigo 7º . O acusado será intimado para, no prazo de 30 dias da data do recebimento da intimação, 
apresentar defesa, eventual proposta de Termo de Compromisso, bem como especificar as provas que 
pretende produzir. Parágrafo Segundo. Não será aceita proposta de Termo de Compromisso, em 
acusações por infrações a normas de combate e prevenção à "lavagem de dinheiro". 
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17. Contudo, até a data do Parecer Jurídico, essas providências não foram 

comprovadas à BSM. Por esse motivo, o Parecer Jurídico concluiu que "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 30111999 e aos itens 122, 123 e 124 do Roteiro Básico" (fl. 442). 

1.5. Manifestação dos Defendentes ao Parecer Jurídico 

18. Os Defendentes foram comunicados sobre o Parecer Jurídico (fls . 462-465) 

e se manifestaram nos seguintes termos (fls . 469-473): 

a. "Mesmo com todas as dificuldades, [Advalor] tentou cumprir as 

exigências apontadas no Relatório de Auditoria de 2017', mas "foi 

imperativa a dispensa de funcionários e o cancelamento de contratos 

com a maioria dos fornecedores" (fl. 4 72); 

b. Advalor era um Participante da 83 de pequeno porte e possuía carteira 

de clientes reduzida. Por esses motivos, a implementação de todos os 

controles necessários restou comprometida, tendo em vista os custos 

elevados para a adoção dessas providências; 

c. Decidiram encerrar as atividades da Advalor, tendo em vista a "mais 

completa falta de condições de continuidade das operações" (fl. 4 73); 

d. Os clientes deixaram de operar e solicitaram a transferência ou 

liquidação dos ativos em custód ia; e 

e. Não ocorreu, tempestivamente, comunicação à BSM sobre a 

incapacidade de implementar os controles necessários para ajuste dos 

apontamentos identificados no Relatório de Auditoria 2017. 

19. Com relação aos apontamentos relacionados à ICVM 301/1999, os 

Defendentes afirmaram que a Advalor, "ao longo de 2017 e de 2018, estava 

empenhada em cumprir as normas relacionadas com a Prevenção à Lavagem de 

Dinheiro, porém devido ao ocorrido em março de 2016 e agosto de 2018 a empresa 

fez a liquidação das posições em custódia, [. .. ], e promoveu a dispensa de todos os 

funcionários" (fl. 4 71 ). 
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20. Além disso, os Defendentes afirmaram que "não houve prática abusiva, 

pois os clientes eram de perfil conservador' (fl. 471 ). 

21. Após os fatos acima descritos, o processo foi encaminhado para 

julgamento, no qual será analisado apenas as irregularidades relacionadas à ICVM 

301/1999, tendo em vista a celebração de Termo de Compromisso, conforme relatado 

acima. 

É o relatório. 

São Paulo, 12 de março de 2020. 
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