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TURMA 

CONSELHEIRO-RELATOR: RODRIGO DE ALMEIDA VEIGA 

MEMBROS: JOÃO VICENTE SOUTELLO CAMAROTA E MURILO ROBOTTON FILHO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Nº 8/2018 

DEFENDENTES: ADVALOR DTVM LTDA. 

GILDO JUSTINO DO PRADO 

VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR 

1 - Introdução 

1. Como se viu do relatório, o Diretor de Autorregulação determinou a 

instauração do presente processo administrativo em face de Advalor DTVM Ltda. 

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

("Miguel" e, em conjunto com Advalor e Gildo, "Acusados"), em razão do 

descumprimento recorrente de normas de procedimentos e de controles internos 

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"). 

2. No decorrer da instrução do presente processo administrativo, os Acusados 

celebraram 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 Advalor, R$ 10.000,00 por 

Gilda e R$ 10.000,00 por Miguel. 

BSM Supervisão de Mercados 
+55 11 2565 .6871 / 6074 / 6144 
Rua XV de Novembro, 275 
São Paulo/ SP - 01013-001 
www sm. oervis .Q.,Ç, l ~F,!:il1RMAÇÃO CONFIDENCIAL- CONFIDENTIAL INFORMATION 



bstrl' ~ SUPERVISÃO DE MERCADOS 

3. 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 . 

4. Segundo informações da área técnica, a Advalor solicitou seu 

descredenciamento como Participante da 83 no dia 19.12.2018. 

5. Dessa forma , os apontamentos identificados nos Relatórios de Auditoria, 

relacionados aos procedimentos internos da Corretora de (1) suitability; (li) cadastro; 

(111) ordens; (IV) liquidação; (V) risco; (VI) supervisão de operações; (VII) segurança 

das informações; (VIII) segregação de funções; (IX) segurança física; (X) 

gerenciamento de mudanças; e (XI) certificações de profissionais , foram arquivados, 

tendo em vista o cumprimento do Termo de Compromisso celebrado entre os 

Acusados e a BSM. 

6. O processo administrativo prosseguiu apenas em relação à Advalor e Gilda 

no que diz respeito às acusações relacionadas ao artigo 6°, incisos 1, Ili, IV, V, VI, VIII, 

X, X, XI, XII, XIII, XIV e XV da Instrução CVM nº 301/1999 ("ICVM nº 301/1999") e aos 

itens 122, 123 e 124 do Roteiro Básico do Prog rama de Qualificação Operacional 

("Roteiro Básico"), em razão do 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". 

li - Mérito 

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

na Lei nº 9.613/1998, que conferiu aos órgãos reguladores de diferentes atividades 

econômicas a função de regular e supervisionar a implementação de controles aptos 

à identificação de situações e operações suspeitas realizadas em seus respectivos 

âmbitos regulatórios. 

8. No mercado de valores mobiliários, a CVM editou a ICVM nº 301/1999, para 

regulamentar as obrigações estabelecidas pela Lei nº 9.613/1998. O propósito da 

ICVM nº 301 /1999 é garantir que os intermediários tenham controles e procedim~ntos 

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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que verifiquem a existência de sérios indícios de crimes de "lavagem de dinheiro", que 

estão estabelecidos no artigo 6° da ICVM nº 301/1999. 

9. Ao não estabelecer parâmetros e critérios para identificação, monitoração 

e análise das operações e situações previstas no artigo 6° da ICVM 301 /1999, o 

intermediário acaba permitindo que possíveis atipicidades sejam realizadas por seu 

intermédio, uma vez que deixa de identificá-las e coibi-las. 

1 O. Nesse contexto, ressalto a gravidade dos apontamentos relacionados à 

prevenção à lavagem de dinheiro, descritos nos Relatórios de Auditoria, os quais 

seriam suficientes para que eventual penalidade fosse aplicada, nos termos do artigo 

62 do Regulamento Processual da 8SM. 

11. Ou seja, em casos como o presente processo administrativo, relacionados 

à ausência de controles eficientes e eficazes para identificar as situações previstas no 

artigo 6° da ICVM 301 /1999, eventual aplicação da penalidade de multa seria 

adequada para proporcionar o efeito educativo a que a norma se propõe, de modo a 

aprimorar as condutas de Advalor e Gilda e, ainda, para a manutenção da 

credibilidade do mercado. 

12. Contudo, em razão das especificidades do caso concreto, não identifico 

elementos suficientes para a condenação de Advalor e Gilda neste processo 

administrativo. 

13. Conforme as provas contidas no processo administrativo e informações da 

área técnica da 8SM, a Advalor (1) juntou diversas Solicitações de Transferência de 

Valores Mobiliários (STVM) de seus clientes para outros intermediários (fls . 202-243), 

realizadas no ano de 2018; (li) não executou mais operações nos mercados 

administrados pela 83 desde 29. 11.2018; (Ili) não constatação de materialidade de 

que operações intermediadas pela Advalor foram executadas com indícios de 

lavagem de dinheiro; e (IV) solicitou seu descredenciamento como Participante da 83 

no dia 19.12.2018. 

14. Diante dessas circunstâncias, a propna Advalor acabou por se impor 

penalidade suficiente: seu descredenciamento como Participante da 83 e, 

consequentemente, de seus mercados, deixando de agregar risco ao mercado de 

valores mobiliários. 

15. Eventual retorno da Advalor ao mercado, bem como de Gilda, deve ser 

observado com cautela pelos órgãos competentes, tendo em vista a gravidade que é 
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a recorrência de falta de controles da Corretora. Esse fator me levou a cogitar a 

aplicação de uma pena de inabilitação para a Advalor e Gildo, contudo o caso concreto 

mostra que também não seria eficaz, em razão de a Corretora já não fazer mais parte 

dos mercados da 83 e seus problemas com a justiça criminal , cujas informações foram 

trazidas pelos próprios Acusados no processo. 

16. Nesse sentido, considerando as particularidades do caso concreto, 

entendo que eventual aplicação de penalidade não atenderia a finalidade educacional 

determinada no artigo 382 do Regulamento Processual da 8SM, quanto ao estímulo 

ao aprimoramento da estrutura de controles e procedimentos internos da Advalor 

relacionados ao combate e prevenção à lavagem de dinheiro, em razão do 

encerramento de suas atividades perante a 83. 

17. Por essas razões, meu voto é pela absolvição de Advalor e Gil do das 

acusações relacionadas ao artigo 6°, incisos 1, Ili, IV, V, VI, VIII, X, X, XI, XII, XIII, XIV 

e XV da ICVM n°301/1999 e aos itens 122, 123 e 124 do Roteiro Básico, em linha 

com o precedente do PAD 16/2017. 

18. É como voto. 

São Paulo, 30 de julho de 2020. 

2 Artigo 38. No julgamento, o Diretor de Autorregulação, a Turma e o Pleno levarão em conta, além dos 
efeitos imediatos da decisão para as partes, importantes efeitos gerais, especialmente quanto ao 
aspecto educacional, ao aprimoramento da conduta do acusado e à credibilidade do mercado. 
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