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TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO W 09/2016 

Carlos Augusto Vieira Fraga 

Lizete da Conceição 

Robson Eduardo Salgueiro 

I. INTRODUÇÃO 

1. O Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESP A Supervisão de Mercados ("BSM"), 

no exercício da competência que lhe é conferida pela Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários ("CVM") n° 461, de 23 de outubro de 2007 ("ICVM 461 "), determina a 

instauração de Processo Administrativo Ordinário, em face de (a) Carlos Augusto Vieira 

Fraga, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 014.896.516-40, residente e domiciliado na 

Cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, na Avenida Bernardo Vieira de 

Melo, n° 4535, apto. 1901, Bairro Candeias, CEP 54440-620 ("Carlos Augusto Fraga"); (b) 

Lizete da Conceição, brasileira, inscrita no CPF /MF sob o n° 279.807.156-91, residente e 

domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Cristiano 

Machado, n° 1837, apto. 102, Bairro Cidade Nova, CEP 31170-800 ("Lizete"); e (c) Robson 

Eduardo Salgueiro, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 561.190.116-68, residente e 

domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Joel José de 

Carvalho, n° 81, Bairro Novo das Indústrias Barreiro, CEP 30610-495 ("Robson"), em razão 

dos elementos de autoria e materialidade de infrações apurados no processo de Mecanismo de 

Ressarcimento de Prejuízos ("MRP") n° 27/2014 (Doc. I- parte integrante ao presente Termo 

de Acusação) e pela Superintendência de Auditoria de Negócios ("SAN"), descritos no 

Relatório de Auditoria n° 067/2014 ("Relatório de Auditoria") (Doc. 11 -parte integrante ao 

presente Termo de Acusação), a seguir relatados. 
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11. IRREGULARIDADES VERIFICADAS 

2. Foi constado no processo de MRP n° 27/2014 e no Relatório de Auditoria que a Corval 

Corretora de Valores Mobiliários S.A., atualmente em liquidação extrajudicial 1 ("Corval" ou 

Corretora"), registrada na BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

("BM&FBOVESPA") como Agente de Custódia Próprio2
, realizou transferências de ações 

entre a custódia de seus clientes, sem as respectivas autorizações, no período de 16.04.2013 a 

05 .06.2014 ("Transferências Irregulares de Custódia"). 

3. O Relatório de Auditoria e o Memorando Interno no 09/2016 (Doc. 111 que é parte 

integrante ao presente Termo de Acusação) ("Memorando SAN")3
, apuraram que as 

Transferências Irregulares de Custódia, que envolviam ações dos clientes da Corretora, foram 

executadas por Carlos Augusto Fraga, Lizete e Robson, em infração ao artigo 3°4 
, da 

Instrução CVM n° 333, de 6 de abril de 2000 ("ICVM 333") e ao item 735 do Programa de 

Qualificação Operacional - Roteiro Básico, vigente à época dos fatos6 ("PQO - Roteiro 

Básico"). 

1 O Banco Central do Brasil ("BACEN"), por meio do Ato do Presidente n° 1.278, de 11.09.2014, decretou a 
liquidação extrajudicial da Corval. 
2 A Corval também estava registrada como Participante na categoria de acesso Regional. 
3 O Memorando SAN foi requisitado pela Superintendência Jurídica, por meio do Memorando Interno no 
I 0/20 16 (Doc. IH). 

4 "Art. 3°- Os integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários só podem efetuar mudança 
cadastral de endereço de cliente, bem como transferir a titularidade de valores mobiliários em operações não 
cursadas em bolsa ou mercado de balcão organizado, mediante ordem expressa do titular, devendo mantê-la em 
arquivo à disposição da fiscalização da CVM e de seus órgãos auxiliares, pelo prazo de cinco anos." 
5 "73) Todas as movimentações de ativos sob responsabilidade do Agente de Custódia devem ser realizadas 
exclusivamente com base em instrução formal do cliente, exceto nos casos em que as movimentações forem 
relacionadas a ordens de negócio no mesmo Participante." 
6 Referido PQO- Roteiro Básico foi publicado por meio do Ofício n° 046/2010-DP da BM&FBOVESPA. Os 
Participantes teriam até o 31.12.20 I O para se adequar aos novos requisitos do Roteiro Básico. Portanto, na época 
em que os fatos do presente processo administrativo ocorreram, Carlos Augusto Fraga, Lizete e Robson já 
tinham conhecimento do documento e deveriam cumprir com todas as suas regras. 
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111. DO RELATÓRIO DE AUDITORIA E PROCESSO DE MRP No 27/2014 

4. No período entre 07.07.2014 a 30.07.2014, foi realizada auditoria específica na Corval 

com o objetivo de avaliar: (a) transferências de custódia entre clientes da Corretora registradas 

no sistema da BM&FBOVESPA, no período de janeiro de 2011 a junho de 2014 e (b) a 

situação global de liquidez da Corretora. 

5. Referida auditoria específica, que gerou o Relatório de Auditoria, apurou que das 667 

(seiscentos e sessenta e sete) transferências de valores mobiliários entre a custódia de clientes 

da Corretora analisadas, 271 (duzentos e setenta e uma) transferências, no período de 

16.04.2013 a 05.06.2014, não tinham autorização dos clientes para serem efetuadas. 

6. Os responsáveis por estas transferências foram Carlos Augusto Fraga, Lizete e 

Robson, conforme Memorando SAN. 

7. Dessas 271 (duzentos e setenta e uma) transferências, 270 (duzentos e setenta) tinham 

como motivo o "Empréstimo entre as Partes" e 1 (uma) transferência estava relacionada como 

realizada em razão de "Doação de Ativos". 

8. O Relatório de Auditoria também destacou que foram executadas 5 (cinco) 

Transferências Irregulares de Custódia, nas quais o cliente cedente, Juarez de Oliveira e Silva 

Filho ("Juarez"), teve 102.900 (cento e duas mil e novecentas) ações de emissão da Cetip S.A. 

("CTIP3 ") cedidas irregularmente para outros clientes da Corretora. Além disso, estas ações 

CTIP3 não teriam retomado para a custódia de Juarez. 
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9. Em razão destas Transferências Irregulares de Custódia, Juarez apresentou reclamação 

ao MRP, administrado pela BSM, que gerou o processo n° 27/2014. 

10. Em sua reclamação, Juarez apontou que a Corretora havia alienado, sem a sua 

autorização, 66.000 (sessenta e seis mil) ações CTIP3 e transferido de sua custódia, também 

sem a sua expressa concordância, 102.900 (cento e duas mil e novecentas) ações CTIP3. 

11. Juarez foi ressarcido, conforme decisão no processo de MRP n° 27/2014, recebendo o 

valor limite permitido à época dos fatos pela ICVM 461, devidamente atualizado. 

12. Os fatos descritos no Relatório de Auditoria e no processo de MRP n° 27/2014 

configuram o descumprimento ao artigo 3° da ICVM 333 e ao item 73 do PQO - Roteiro 

Básico. 

IV. RELATÓRIO DO LIQUIDANTE 

13. Como dito anteriormente, o BACEN, por meio do Ato do Presidente n° 1.278, de 

11.09.2014, decretou a liquidação extrajudicial da Corval, em razão da "existência de graves 

violações às normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade da instituição". Neste 

mesmo ato, o BACEN nomeou o liquidante da Corretora, o Sr. Tupinambá Quirino dos 

Santos 7 ("Liquidante"). 

7 Em 07.10.2015, por meio do Ato n° 567, o BACEN dispensou o Sr. Tupinambá Quirino dos Santos e nomeou o 
Sr. José Nonato Fernandes como Liquidante. 
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14. O Liquidante apresentou um relatório ("Relatório do Liquidante") (Doc. IV - parte 

integrante ao presente Termo de Acusação), que foi anexado ao pedido de autofalência feito 

pelo BACEN em nome da Corretora8
. 

15. No Relatório do Liquidante foi apontado que as Transferências Irregulares de Custódia 

eram feitas pela Corretora para garantir operações de risco de terceiros, liberando as garantias 

que estes terceiros tinham depositado. 

16. Assim, a Corretora transferia ações e outros títulos que não estão sob a supervisão da 

BSM, tal como CDBs e Títulos Públicos, que estavam na custódia de seus clientes, sem as 

respectivas autorizações, para liberar dinheiro que estava garantindo operações de risco (BTC, 

termo e opções) destes terceiros. 

17. A liberação do dinheiro ensejava a devolução de margem para a Corretora, ou seja, a 

BM&FBOVESP A efetuava um crédito na conta da Corval junto a Câmara de Compensação e 

Liquidação da BM&FBOVESP A. Porém, ao invés de creditar este valor na conta de seus 

clientes, a Corval se apropriava destes valores. 

18. De acordo com o Relatório do Liquidante, este dinheiro era utilizado pela Corval para 

o pagamento de agentes autônomos de investimento ou de despesas por conta de terceiros. 

19. O Relatório do Liquidante concluiu que as Transferências Irregulares de Custódia 

constituíram um dos meios fraudulentos utilizados pela Corretora para beneficiar terceiros, 

8 Referido pedido gerou o processo no 6079845-45.2015.8.13 .0024, que foi distribuído para a 2" Vara 
Empresarial de Belo Horizonte, Minas Gerais e que não está em segredo de justiça. 
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em prejuízo ao seu próprio patrimônio e a diversos clientes e que podem ser caracterizadas 

como indício de crime falimentar, nos termos dos artigos 1689 e 173 10 da Lei n° 11.101/2005. 

20. Assim, os fatos verificados no Relatório do Liquidante confirmam a existência de 

infração ao artigo 3° da ICVM 333 e ao item 73 do PQO- Roteiro Básico. 

V. DAS TRANSFERÊNCIAS IRREGULARES DE CUSTÓDIA 

21. De acordo com o exposto na ICVM 333, a transferência de valores mobiliários em 

custódia de clientes não pode ser realizada sem que haja "ordem expressa do titular" 11
. 

22. O PQO- Roteiro Básico, por sua vez, em seu item 73, também reforçou a exigência 

de haver instrução formal do cliente para que seja efetuada a movimentação de ativos em 

custódia. 

23. Por fim, o próprio site da BSM traz recomendação para se "evitar a transferência de 

ações em custódia entre clientes diferentes" e "[ q]uando necessário, realizar a transferência 

somente com autorização por escrito do cliente cedente e com aprovação do diretor 

responsável pelo mercado de ações da corretora" 12
• 

9 "Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou 
homologar a recuperação extrajudicial , ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, 
com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem. 
Pena- reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa." 
10 "Art. 173. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou à massa 
falida, inclusive por meio da aquisição por interposta pessoa: 
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa." 
11 Artigo 3° da ICVM 333 
12 http: //www.bsm-autorregu lacao.com.br/Corretoras.asp. Acessado em 02.05.2016. 
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24. Como se destacou no Relatório de Auditoria, no processo de MRP n° 27/2014 e no 

Relatório do Liquidante, a Corretora, por meio de Carlos Augusto Fraga, Lizete e Robson, 

realizava a transferência entre seus clientes de valores mobiliários, sem a expressa autorização 

por parte destes clientes. 

25. Portanto, houve o descumprimento intencional das regras previstas no artigo 3° da 

ICVM 333 e no item 73 do PQO- Roteiro Básico, as quais deveriam cumprir. 

VI. CONDUTAS 

26. Carlos Augusto Fraga, à época dos fatos, era diretor da Corretora, eleito na assembleia 

geral extraordinária, realizada em 16.04.2013, conforme Comunicado n° 24.016, de 

31.05.2016, do Banco Central do Brasil. Além de ser Diretor de Relações com o Mercado a 

partir de 05.07.2013. 

27. Carlos Augusto Fraga foi o responsável por 137 (cento e trinta e sete) Transferências 

Irregulares de Custódia entre os clientes da Corretora, envolvendo ações, conforme anexo ao 

Relatório de Auditoria. 

28. Além disso, Carlos Augusto Fraga aprovou e assinou, em 13.11.2013, o descritivo de 

auditoria da Corretora relativo à liquidação e custódia ("Descritivo de Auditoria") 13 (Doc. V

parte integrante ao presente Termo de Acusação), na qualidade de diretor da Corretora. 

13 O Descritivo de Auditoria é um documento elaborado pela própria Corretora, que foi assinado em 13.11.2013, 
que apresenta as regras e procedimentos adotados pela Corretora para custódia e liquidação. Foi com base neste 
documento que a BSM realizou seus testes de auditoria e elaborou o Relatório de Auditoria no 337, de 
29.01.2014. 
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29. Referido Descritivo de Auditoria informou que as transferências eram "executadas 

pela área de Custódia por meio de acesso ao sistema CBLC.Net (CAC- Custódia de ativos), 

após o recebimento de formulário físico denominado 'Solicitação de Transferência de 

Valores Mobiliários' assinado pelo cliente ou seu representante legal e com 

reconhecimento de firma (obrigatório), contendo a sua autorização para a operação". 

(sem destaque no original) (p. 3 do Descritivo de Auditoria). 

30. Portanto, apesar do Descritivo de Auditoria afirmar que as transferências eram feitas 

somente com a assinatura dos clientes nos respectivos documentos, a prática da Corretora, da 

qual Carlos Augusto Fraga participou, era de realizar as Transferências Irregulares sem a 

autorização dos clientes para tanto. 

31 . Lizete, à época dos fatos, era gerente de back o.ffice da Corretora, conforme 

Memorando SAN e foi responsável por executar 90 (noventa) Transferências Irregulares de 

Custódia entre os clientes da Corretora, envolvendo ações, conforme anexo ao Relatório de 

Auditoria. 

32. Lizete revisou e assinou o Descritivo de Auditoria, o qual apontava que a área de 

custódia da Corretora estava sob a sua gerência, ou seja, Lizete era responsável por esta área, 

devendo cuidar para o seu regular funcionamento, o que não ocorreu. 

33. Apesar de Lizete ser a responsável pelo regular funcionamento da área de custódia da 

Corretora, ela participou das irregularidades, executando transferência de ações entre a 

custódia de clientes, sem as respectivas autorizações. 
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34. Por fim, Robson, que era analista de custódia na época dos fatos, realizou 44 (quarenta 

e quatro) Transferências Irregulares de Custódia entre os clientes da Corretora, envolvendo 

ações, conforme anexo ao Relatório de Auditoria. 

35. O Descritivo de Auditoria também apontou que Robson era analista de custódia e um 

dos responsáveis por fazer as transferências de ativos na Corretora. 

36. No entanto, apesar do Descritivo de Auditoria mencionar que a Corretora exigia a 

autorização dos clientes para as transferências de custódia e assinatura dos clientes nos 

respectivos documentos, esta prática não foi adotada por Robson, que participou, em conjunto 

com Carlos Augusto Fraga e Lizete, das Transferências Irregulares. 

3 7. Portanto, o que ocorreu na Corretora foi a instalação de um ambiente favorável a 

produção de fraudes nas contas de seus clientes, com o intuito de desviar recursos das contas 

dos clientes para favorecer a própria Corval. 

VII. ACUSAÇÃO 

38. Diante do exposto, conclui-se que Carlos Augusto Fraga, Lizete e Robson 

descumpriram o disposto no artigo 3° da ICVM 333 e no item 73 do PQO- Roteiro Básico, 

ao realizarem transferências de ações, que estavam em custódia na Corretora para terceiros, 

sem a autorização expressa destes clientes. 
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39. Ressalta-se que o descumprimento a qualquer dispositivo da ICVM 333 é considerada 

uma infração grave, nos termos do artigo 5° 14 da mesma Instrução. 

40. Intime-se Carlos Augusto Fraga, Lizete e Robson para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresentem defesa, eventual proposta de Termo de Compromisso, bem como 

especifiquem as provas que pretendem produzir, nos termos do artigo 3° 15 do Regulamento 

Processual da BSM. 

São Paulo, 10 de junho de 2016. 

~~'-' ) f vr-r ~ 
Marcos José Rodrigues Torres 
Diretor de Autorregulação 

14 "Art. 5° Considera-se infração grave, para os efeitos do art. li , § 3°, da Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 
1976, a infração ao disposto nesta Instrução." 
15 "Artigo 3° - 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." 
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