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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 

VOTO 

I. INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI em face de Tokinvest, Fabiana Silva e Jerônimo 

Sampaio para apurar responsabilidades pelo exercício das atividades de distribuição de valores 

mobiliários e de intermediação de operações com valores mobiliários, sem prévia autorização da 

CVM, em inobservância do disposto no art. 16, incisos I e III, da Lei nº 6.385, de 15.12.19762. Em 

síntese, a acusação versa sobre o exercício de tais atividades no mercado de valores mobiliários 

brasileiro, sem autorização da CVM, não integrando, assim, o sistema de distribuição de valores 

mobiliários previsto no art. 15 da Lei n° 6.385/1976. 

2. Conforme descrito no Relatório, assim que tomou conhecimento do conteúdo do Site3, 

por meio de consulta de uma investidora quanto à regularidade da situação da Tokinvest perante a 

CVM, e constatou a ausência de qualquer credenciamento ou registro dos Acusados para atuar no 

mercado de valores mobiliários, a SMI expediu a Stop Order de 19.05.20174. 

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

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

 
1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que 

lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”). 
2 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 (...). 
3 https://tokinvestimentos.com.br. 
4 Ato Declaratório n° 15623, de 19.05.2017, editado pela SMI (Doc. SEI 0336791). 
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edição de Stop Order5, a SMI reforçou o alerta ao mercado6 e apresentou termo de acusação7. 

Apesar de regularmente intimados8, os Acusados não apresentaram razões de defesa. 

II. MÉRITO  

4. Como relatado, a SMI entendeu pela ocorrência da infração a partir de análise do 

conteúdo do Site, conforme capturas de telas juntadas aos autos9, que consubstanciavam claro 

apelo à poupança popular10, como evidenciam, por exemplo, as imagens reproduzidas a seguir. 

 

 

 
5 A SMI consignou 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 03555050). 
7 Doc. SEI 0374932. 
8 Docs. SEI 0420439, 0420443, 0420444, 0461620, 0460545, 0519160 e 0578399. 
9 Doc. SEI 0336794. 
10 Doc. SEI 0336794, fls. 01 e 03. 
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5. Além de fazer referência a tais quatro categorias de “investidores”, a Tokinvest se 

apresentava como uma “Corretora de Títulos de Valores Mobiliários, Corretora de Câmbio, 

fundos de investimento e outras atividades auxiliares dos serviços financeiros”11. 

6. Embora não tenha sido objeto de acusação, o Site fazia referências a outras atividades que 

também demandam credenciamento ou registro na CVM, como gestão de recursos de terceiros e 

consultoria de valores mobiliários12.  

7. Nesse contexto, revelam-se absolutamente acertadas as medidas tomadas pela área 

técnica no sentido de alertar o mercado quanto a que os Acusados não tinham autorização para 

atuar no mercado de valores mobiliários e propor a comunicação ao Ministério Público quanto aos 

indícios de ocorrência de crime, o que efetivamente foi feito.  

8. Com efeito, a CVM tem o dever de comunicar ao Ministério Público indícios de ilícitos 

penais de ação pública identificados nos processos em que a Autarquia apura irregularidades no 

mercado de capitais ou em outras atividades de fiscalização e supervisão. Tais comunicações 

podem ensejar apurações e ações criminais que correm fora do âmbito de atuação da Autarquia 

que, além de transcorrerem em esferas independentes, podem envolver elementos de tipificação e 

comprovação diversos, não implicando, portanto, em desfecho que dependa irremediavelmente do 

que ocorra em processos administrativos sancionadores perante a CVM. 

9. Ademais, no âmbito da repressão à oferta ou intermediação irregular de valores 

mobiliários é também relevante o papel desempenhado pela Stop Order, que se efetiva por meio 

da edição e divulgação de ato declaratório ou deliberação, específico para o caso, e tem por 

objetivo alertar o público sobre indícios de que ofertas irregulares de valores mobiliários estão 

sendo realizadas ou serviços no mercado de valores mobiliários estão sendo prestados e/ou que 

pessoas não autorizadas pela CVM estejam desempenhando tais atividades.  

10. Ressalte-se que a Stop Order não representa uma sanção e, no que tange a divulgação de 

pessoas não autorizadas pela CVM, se presta a chamar a atenção dos investidores e participantes 

do mercado para uma informação que já é pública13: a ausência de credenciamento ou registro 

 
11 Idem. 
12 Com ilustram as seguintes informações constantes do Site: (i) “(...) com a Gestão de Fundos de Investimentos ETF 

da Tok Investimentos é possível ter rentabilidade, segurança, diversificação e profissionais Trading de Mercado a sua 

disposição (...)”; (ii) “A Tok Investimentos oferece a Gestão de Carteiras de Investimentos e organização de Grupos 

de Investidores para ações, câmbio, índices ETF e bolsa de valores americana, europeias e asiáticas”; (iii) havia, ainda, 

uma seção intitulada “Consultoria Financeira de Investimentos”, em que o público poderia selecionar “Eu preciso de 

Advisors para meus investimentos” ou “Eu preciso de Coach Financial para os meus investimentos” (Doc. SEI 

0336794, fls. 1-4). 
13 A página da CVM na internet permite consultas ao cadastro de participantes. 
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daquelas pessoas perante a CVM. Assim, a fundada suspeita de que a atuação de pessoas não 

autorizadas possa estar ocorrendo, como a existência do Site, justifica a expedição do alerta. 

11. Com relação à Tokinvest, note-se que, após a edição da Stop Order, em 19.05.2017,  a 

SMI veio a reforçar o alerta sobre a atuação irregular para captação de clientes e intermediação, 

em comunicado divulgado em 05.09.2017, tendo em vista que a Tokinvest e seus sócios não 

tinham autorização para atuar no mercado de valores mobiliários e o Site continuava acessível e 

que foi verificada a existência de informações inverídicas na internet dando conta de que a situação 

da empresa teria sido regularizada perante a CVM. Nessa oportunidade, a SMI informou também 

que tomaria as medidas cabíveis, como a aplicação da multa cominatória e a instauração de PAS.   

12. Quando se trata de PAS, contudo, a acusação e eventual punição reclamam a reunião de 

um conjunto robusto de provas, ainda que indiciárias (desde que contundentes e convergentes), 

que conduzam o julgador ao firme convencimento da ocorrência da infração (materialidade) e da 

identificação de seus responsáveis (autoria), sendo insuficientes fundadas suspeitas. 

13. Como é cediço, para o exercício de suas atividades, as ações de enforcement da CVM 

nessa seara amparam-se, em grande medida, nas reclamações e denúncias trazidas à Autarquia por 

investidores sobre o mercado marginal, que se desdobram em dados, informações e documentos. 

14. Entretanto, no presente PAS, não foram obtidos e reunidos tais elementos probatórios, 

tendo sido o conteúdo do Site a única prova coligida. Nesse sentido, em que pese, como dito, 

evidenciar forte apelo à economia popular e, no mínimo, aparentar encobrir esquema de golpe 

financeiro, não há evidência de que tenham sido efetivamente exercidas as atividades de 

distribuição e intermediação, privativas de pessoas autorizadas pela CVM, de que trata a acusação.  

15. Não há reclamações ou denúncias de investidores que tenham contratado serviços ou 

operações nem sequer que operações com valores mobiliários tenham, de fato, ocorrido. Note-se 

que a única investidora mencionada no termo de acusação foi a autora da consulta que originou 

esse PAS, mas que apenas cogitava a possibilidade de “no futuro ser uma investidora dessa 

empresa com segurança”14 (grifos aditados). 

16. Assim, ainda que, por meio do Site, a Tokinvest tenha se apresentado como uma 

corretora, sem que o fosse nem que tivesse autorização prévia da CVM, não restou comprovado 

que, efetivamente, exerceu as atividades reservadas, ou se tão somente dizia que as exerceria, 

encobrindo um esquema fraudulento.  

17. De todo modo, dada a insuficiência do conjunto probatório, não há identificação de 

 
14 Doc. SEI 0336792. 
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efetiva realização de prestação de serviços nas atividades de distribuição e intermediação, objeto 

da acusação, razão pela qual entendo não ser possível responsabilizar a Tokinvest e nem seus 

sócios no âmbito deste PAS15.  

18. Por outro lado, a ausência de comprovação da efetiva ocorrência de operações não 

impediria eventual caracterização de oferta pública de valores mobiliários16, posto que tal infração 

se dá pela realização de atos de distribuição, independentemente da concretização de operações. 

19. Ainda assim, não é disso que tratou a acusação. No Site, foram feitas referências genéricas 

a diferentes perfis de investidores e tipos de valores mobiliários, especialmente aos Fundos de 

Índice, mais conhecidos pela sigla ETF (do inglês Exchange Traded Funds), cujas cotas 

constituem valores mobiliários. Porém, não havia a identificação de valores mobiliários que 

fossem especificamente objeto de oferta e sim referências genéricas a possíveis valores mobiliários 

a compor carteiras de investimento, também genericamente referidas como possíveis 

investimentos. Pelo Site, não se sabia, por exemplo, que ETFs estariam sendo oferecidos, quais 

seriam suas denominações, quem seriam seus administradores, etc. 

20. Com base nos autos, não há como se determinar se havia, de fato, qualquer valor 

mobiliário sendo distribuído ou ofertado nem operações sendo intermediadas, recursos de terceiros 

geridos ou serviços de consultoria prestados pelos Acusados. Ou, em outra hipótese, se nada disso 

ocorria, e o Site era um meio ardiloso para viabilizar a realização de puro golpe financeiro.  

21. Tais incertezas não obstam a expedição de comunicação ao Ministério Público, até porque 

a conduta pode configurar ilícito em outra esfera, nem a edição de stop order e, de forma alguma, 

me levam a concluir pela licitude das condutas, mas entendo não ter restado demonstrado que 

eventual infração tenha ocorrido no mercado de capitais, a atrair a competência da CVM. 

22. Por fim, cabe registrar que, no cenário de taxas de juros nominais baixos e busca por 

rentabilidade mais alta e “ganhos rápidos”, tem crescido o número de ofertas públicas irregulares 

no mercado de capitais brasileiro, assim como o de prestadores de serviços de gestão, distribuição 

e intermediação de valores mobiliários sem prévio credenciamento ou registro na CVM para o 

 
15 Tampouco há provas relativas a realização de outras atividades reservadas a pessoas autorizadas pela CVM (como 

as de gestão de fundos ou carteiras, análise ou consultoria de valores mobiliários), mas tão somente os indícios 

consubstanciados no Site. 
16 Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na 

Comissão. § 1º - São atos de distribuição, sujeitos à norma deste artigo, a venda, promessa de venda, oferta à venda 

ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, quando os pratiquem 

a companhia emissora, seus fundadores ou as pessoas a ela equiparadas. 
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exercício de tais atividades17. Nesse cenário, a CVM tem constatado, também, expressivo aumento 

de pirâmides e golpes financeiros e situações em que tais serviços são referidos em meios públicos, 

inclusive digitais (como redes sociais, websites, plataformas, etc.), sem que sequer haja, de fato, 

qualquer prestação de serviço subjacente.  

23. Cabe destacar, ainda, que, como recentemente divulgado, no Plano Bienal de Supervisão 

Baseada em Risco (SBR) para o período 2021-202218, ao longo dos últimos dois anos, os eventos 

de risco associados ao mercado marginal ganharam ainda maior relevância. Diante do expressivo 

aumento do número de prestadores de serviços de gestão, intermediação e ofertas públicas de 

valores mobiliários sem o devido atendimento aos requisitos normativos, inclusive de 

credenciamento ou registro prévio perante a CVM, tal risco foi erigido como prioritário no âmbito 

do SBR para o biênio 2021-2022. 

24. Com efeito, incumbe à fiscalização da CVM acompanhar atentamente esses casos, 

comunicar ao Ministério Público indícios de crimes e alertar o mercado sobre indícios de atuação 

irregular. Em casos como este, contudo, a ação sancionadora da CVM requer comprovação da 

materialidade e autoria da infração e, portanto, demonstração de que tais atividades que demandam 

autorização prévia da Autarquia foram, de fato, exercidas.  

III. CONCLUSÃO 

25. Pelo exposto, voto pela absolvição, no âmbito deste PAS, de Tokinvest Serviços 

Financeiros Br Ltda. – ME Fabiana dos Santos Silva e Jerônimo Cavalcante Sampaio das 

acusações de infração ao disposto no art. 16, incisos I e III, da Lei n° 6.385/1976. 

É como voto. 

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2021. 

 

Flávia Sant’Anna Perlingeiro 

Diretora Relatora 

 
17 Apenas para ilustrar, em dezembro passado, a CVM divulgou seu Relatório de Atividade Sancionadora com dados 

do 3º trimestre de 2020 (e acumulado dos nove primeiros meses do ano), em que apontou que fez 260 comunicações 

aos Ministérios Públicos dos Estados e Federal a respeito de índicos de crimes financeiros entre janeiro e 

setembro/2020, um recorde nos últimos cinco anos. Entre os indícios de crimes financeiros mais frequentes, 

destacaram-se as pirâmides financeiras, presentes em 139 dos 260 comunicados. No 3º trimestre, além das pirâmides 

(em 36 dos 74 comunicados), destacaram-se também os casos de intermediação sem autorização (em 17 dos 74) e de 

ofertas de valores mobiliários sem registro (em 12 dos 74 comunicados). v. publicação no site da CVM de 04.12.2020 

(https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-enviou-260-comunicados-de-indicios-de-crime-ao-mp-ate-

setembro-947b594db39f4a1e88210af93d40839c) <acesso em 19.01.2021> 
18 v. publicação no site da CVM de 15.01.2021 (https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-lanca-plano-

bienal-de-supervisao-baseada-em-risco-2021-2022) <acesso em 19.01.2021>. 

https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-enviou-260-comunicados-de-indicios-de-crime-ao-mp-ate-setembro-947b594db39f4a1e88210af93d40839c
https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-enviou-260-comunicados-de-indicios-de-crime-ao-mp-ate-setembro-947b594db39f4a1e88210af93d40839c
https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-lanca-plano-bienal-de-supervisao-baseada-em-risco-2021-2022
https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-lanca-plano-bienal-de-supervisao-baseada-em-risco-2021-2022

