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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.007162/2017-54 

Reg. Col. 1166/18 

Acusados: Tokinvest Serviços Financeiros Br Ltda. – ME 

 Fabiana dos Santos Silva 

 Jerônimo Cavalcante Sampaio  

Assunto: Exercício de atividades de distribuição e intermediação de valores 

mobiliários por pessoa não autorizada pela CVM, em infração ao art. 16, 

incisos I e III, da Lei n° 6.385/1976. 

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro 

RELATÓRIO 

I. OBJETO E ORIGEM 

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela 

Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”) em face de Tokinvest 

Serviços Financeiros Br Ltda. – ME (“Tokinvest”), Fabiana dos Santos Silva (“Fabiana Silva”) e 

Jerônimo Cavalcante Sampaio (“Jerônimo Sampaio”, e, em conjunto com Tokinvest e Fabiana 

Silva, “Acusados”), para apurar responsabilidades por alegada distribuição de emissão no mercado 

e por mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários, em captação sistemática de 

recursos da poupança popular sugerindo aplicação em valores mobiliários, por meio do 

site https://tokinvestimentos.com.br (“Site”), sem prévia autorização da CVM para o exercício de 

tais atividades, em inobservância do disposto no art. 16, incisos I e III, da Lei nº 6.385, de 

15.12.19761. 

2. Este PAS é oriundo do Processo Administrativo CVM nº 19957.006274/2017-98, 

instaurado a partir de consulta, realizada em 03.07.2017, sobre se a Tokinvest “já regularizou suas 

atividades junto à CVM, para que eu possa no futuro ser uma investidora dessa empresa com 

segurança”2.  A consulente foi informada da ausência de qualquer registro ou autorização da CVM 

à Tokinvest para atuar no mercado de valores mobiliários3, informação difundida em alerta ao 

                                                 
1 Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades: 

I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I); (...) III - mediação ou corretagem de operações com valores 

mobiliários; e (...). 
2 Doc. SEI 0336792. 
3 Doc. SEI 0336792. 
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mercado feito pela SMI, por meio do Ato Declaratório nº 15623, de 19.05.2017 (“Alerta ao 

Mercado” ou “Stop Order”)4, o qual mencionou expressamente o Site e determinou à Tokinvest, 

a seus sócios, Fabiana Silva e Jerônimo Sampaio, bem como ao senhor F.C. (preposto), a 

suspensão imediata: (i) da veiculação de quaisquer ofertas públicas de oportunidades de 

investimento em valores mobiliários, de forma direta ou indireta, e (ii) das atividades de 

intermediação, compras e vendas de valores mobiliários, sob pena de imposição de multa 

cominatória. O Alerta ao Mercado expressamente informava que tais pessoas não têm autorização 

da CVM para realizar operações no mercado de valores mobiliários (Bolsa de Valores 

Internacionais, ETF, CFD e FOREX) nem para exercer as referidas atividades.  

3. Diante do apurado e considerando que a oferta de oportunidades de investimento e 

serviços de intermediação, por meio do Site, continuava acessível na internet, mesmo após a edição 

de Stop Order5, a SMI reforçou o alerta ao mercado6 e apresentou termo de acusação7. 

II. ACUSAÇÃO  

4. Na peça acusatória, a SMI consignou ter diligenciado8 em obter a manifestação dos 

Acusados sobre a atuação da Tokinvest, sem sucesso. Assim, sua conclusão de que tal empresa 

estaria “dedicando esforços para a captação de clientes para investimentos em bolsas de valores 

internacionais, ETF, CFD, FOREX e moedas digitais”9 foi amparada pelo conteúdo do Site, tal 

qual reproduzido em capturas de telas juntadas aos autos10, quanto a que a SMI destacou que: 

a) A Tokinvest se apresentava como “Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, 

Corretora de Câmbio, fundos de investimentos e outras atividades auxiliares dos serviços 

financeiros”11, sem, contudo, ter registro na CVM como instituição integrante do Sistema de 

Distribuição de Valores Mobiliários em nenhuma das categorias previstas; 

b) A Tokinvest ofertava quatro categorias de cotas de investimento, supostamente com 

retorno garantido, sempre bastante acima do verificado à época nos títulos de renda fixa com baixo 

risco, citando, como exemplo, que a taxa diária média do CDI de julho de 2017 foi de 0,0265%, ao 

passo que a Tokinvest prometia que os Investidores VIPs receberiam lucros diários de 0,6% a 1%, 

                                                 
4 http://sistemas.cvm.gov.br/dados/AtosDeclaratorios/63534C3F70B94C28AB087C5A6CBADB62.pdf. E divulgado 

no site da CVM em 19.05.2017: http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20170518-2.html, Doc. SEI 0336791. 
5 Nesse sentido, a SMI fez consignar que as capturas de tela das páginas do Site utilizadas para evidenciar as 

irregularidades foram obtidas em 03.07.2017, sendo posteriores, portanto, à Stop Order (Doc. SEI 0374932, item 5). 
6 Por meio de comunicado publicado no site da CVM em 05.09.2017 (Doc. SEI 0355050). 
7 Doc. SEI 0374932. 
8 Foram tentados contatos por via postal e telefônica, utilizando-se das informações contidas nas bases de dados da 

Receita Federal do Brasil, acessadas por meio de sistema disponibilizados pelo Serviço Nacional de Processamento 

de Dados – SERPRO (Doc. SEI 0374932, itens 10-12). 
9 Doc. SEI 0374932, item 05. 
10 Doc. SEI 0336794. 
11 Idem, fls. 02. 
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os Investidores Anjos de 1% a 1,2%, os Investidores Premium de 1% a 1,3%, e os Investidores 

Master de 1,1% a 1,4%12; 

c) A Tokinvest também se apresentava como tendo “(...) uma equipe de 

analistas, advisors e coach de Mercado de Índices (ETFs) em Bolsas de Valores nacional e 

internacional”13, o que, no entender da SMI, consubstanciava indício de que a Tokinvest buscava 

atrair investidores para aplicações em ETFs negociados em bolsa. 

5. Assim, foram imputadas responsabilidades à Tokinvest, Fabiana Silva e Jerônimo 

Sampaio “pela distribuição de emissão de valores mobiliários no mercado e pela mediação ou 

corretagem de operações com valores mobiliários, conforme disposto nos incisos I e III, 

respectivamente do art. 16 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, por realizar a captação 

sistemática de recursos da poupança popular sugerindo aplicação em valores mobiliários, por 

meio do site https://tokinvestimentos.com.br.”14. 

III. MANIFESTAÇÃO DA PFE E COMUNICAÇÃO AO MPF 

6. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) se manifestou15 pela 

adequação do termo de acusação, que atendeu ao disposto no art. 6º da Deliberação CVM nº 

538/2009, vigente à época, à exceção da identificação do rito a ser observado, como previsto no 

inciso VI16, bem como destacou que foi dada a oportunidade de manifestação prévia aos Acusados, 

nos termos do art. 11 da referida Deliberação. 

7. Adicionalmente, a PFE-CVM entendeu pela necessidade de expedição de comunicação 

ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro (“MPF-RJ”), em complemento ao 

Ofício nº 69/2017/CVM/SGE, de 17.05.2017, expedido no âmbito do Processo Administrativo 

SEI nº 19957.003736/2017-15, diante da existência de indícios de que a prática irregular teria 

continuado mesmo após a edição da Stop Order. 

8. Contudo, a SMI esclareceu17 que já havia indicação do rito ordinário no parágrafo inicial 

do termo de acusação (o que, de fato, ocorreu) e que, no referido Processo Administrativo SEI nº 

19957.003736/2017-15, já havia sido expedida nova comunicação ao MPF-RJ, por meio do Ofício 

nº 171/2017/CVM/SGE, de 16.11.2017, o que já supriria a necessidade apontada pela PFE-CVM. 

                                                 
12 Idem, fls. 03. 
13 Idem, fls. 07. 
14 Doc. SEI 0374932, item 14. 
15 Doc. SEI 0392385. 
16 Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: (...) 

VI – a indicação do rito a ser observado no processo administrativo sancionador. 
17 Doc. SEI 0407518. 

https://tokinvestimentos.com.br/
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IV. INTIMAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA 

9. Inicialmente, foram realizadas tentativas de intimação dos Acusados18 pela via postal, 

utilizando-se dos endereços constantes das bases de dados do Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas e do Cadastro de Pessoas Físicas19. No entanto, apenas o Aviso de Recebimento (“AR”) 

referente à intimação da Tokinvest retornou assinado20, os ARs referentes às intimações dos sócios 

foram devolvidos21. Assim, foram expedidas novas intimações para esses dois acusados22, mas 

apenas o AR referente à intimação de Jerônimo Sampaio retornou23. Por fim, foram publicados no 

Diário Oficial da União editais de intimação de Fabiana Silva e Jerônimo Sampaio24. 

10. Nenhum dos Acusados apresentou razões de defesa. 

V. DISTRIBUIÇÃO   

11.   Na reunião do Colegiado de 25.09.2018, o processo foi originalmente distribuído ao 

Diretor Pablo Renteria25, a quem substituí no Colegiado. Ao final do seu mandato, o processo foi 

provisoriamente redistribuído, até que, em 19.03.2019, fui designada relatora26. 

É o relatório. 

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2021. 

 

Flávia Sant’Anna Perlingeiro 

Diretora Relatora 

                                                 
18 Docs. SEI 0420439, 0420443 e 0420444. 
19 Doc. SEI 0420423. 
20 Doc. SEI 0461620. 
21 Docs. SEI 0456756 e 0460545. 
22 Docs. SEI 0460545 e 0519160. 
23 Doc. SEI 0578399. 
24 Docs. SEI 0519182, 0520448, 0560397 e 0562449. 
25 Doc. SEI 0605218. 
26 Doc. SEI 0605218. 


