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VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR 

1. Por economia processual e para evitar duplicidade de trabalho, adoto 

nesta decisão o Relatório, datado de 10.1.2018 (fls. 291/31 O) ("Relatório"), e 

considero saneadas todas as questões relativas à produção de provas levantadas 

pelos Defendentes, que foram alvo de recurso ao Conselho de Supervisão da BSM, 

pois tais questões já foram decididas pela Conselheira Aline de Menezes Santos 

(fls. 152/159) conforme previsto no artigo 9° do Regulamento Processual da BSM1. 

Voto 

2. A instauração do presente processo administrativo disciplinar ("PAD") n° 

9/2016 teve por base as irregularidades identificadas nos autos do processo de 

Mecanismo de Prejuízo ("MRP") n° 27/2014 e no Relatório de Auditoria n° 67/2014 

("Relatório de Auditoria"). 

3. No processo de MRP 27/2014, o Reclamante Juarez de Oliveira e Silva 

' Artigo go - Da decisão do Diretor de Autorregulação que negar pedido de produção de provas, 
caberá recurso sem efeito suspensivo, que será julgado por membro do Conselho de Supervisão, 
definido por sistema de distribuição. 
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Filho ("investidor"), apresentou reclamação em face da Corval Corretora de Valores 

Mobiliários S.A. ("Corretora") (atualmente em processo de falência), alegando a 

venda não autorizada de 66.000 ações de emissão Cetip S.A. pela Corretora. 

4. Após instrução do processo de MRP, constatou-se que as ações do 

investidor foram transferidas irregularmente para outros clientes da Corretora, sem 

sua autorização, e não teriam retornado para sua custódia, razão pela qual o 

processo foi julgado procedente e o investidor fora ressarcido. 

5. Em razão do processo de MRP, a BSM realizou auditoria específica na 

Corretora e verificou a realização de 271 transferências de ações entre a custódia 

de clientes sem autorização, conforme apontado no Relatório de Auditoria (fls. 

14/83). 

6. O Relatório de Auditoria identificou Carlos Augusto Vieira Fraga ("Carlos 

Fraga"), Lizete da Conceição ("Lizete") e Robson Eduardo Salgueiro ("Robson") 

(em conjunto, "Defendentes") como os responsáveis pela realização das 271 

transferências. 

7. Dessa forma, o PAD n° 9/2016 foi instaurado em razão de infração 

praticada por Carlos Fraga, Lizete e Robson, ao artigo 3°2 da Instrução CVM no 

333/2000 e ao item 733 do Programa de Qualificação Operacional- Roteiro Básico, 

vigente à época dos fatos ("Roteiro Básico"), tendo em vista que, durante o período 

de 16.4.2013 a 5.6.2014, realizaram 271 transferências irregulares de ações entre 

as contas de custódia de clientes da Corretora sem as autorizações dos 

respectivos investidores. 

2 "Art. 3º 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 á disposição da fiscalização da CVM e de seus órgãos 
auxiliares, pelo prazo de cinco anos." 
3 "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." 
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8. Passo a analisar os argumentos de Defesa apresentados no presente 

processo administrativo. 

9. Carlos Fraga, diretor da Corretora, apresentou defesa 

preliminarmente, a invalidade do Termo de Acusação, em razão 

argumentando, 

(a) da suposta 

ausência de demonstração de autoria e materialidade, uma vez que o Termo de 

Acusação teria se baseado em Relatório do Liquidante da Corval; (b) ausência de 

tipificação, já que a Instrução CVM n° 333/2000 não tipifica a conduta 

supostamente violada pelo Defendente e (c) sanções pecuniárias seriam 

ineficazes, pois seus bens foram bloqueados pelo Banco Central do Brasil quando 

de decretação extrajudicial da Corretora. 

1 O. Discordo das alegações preliminares apresentadas por Carlos Fraga. O 

Termo de Acusação apresenta clara e individualmente a autoria e materialidade 

das infrações praticadas pelos Defendentes no presente caso, conforme sessão 

"Condutas" do Termo de Acusação (fls. 7/9). O Relatório de Auditoria, ao contrário 

do afirmado por Carlos Fraga, foi o documento utilizado como base para a 

Acusação. Referido documento demonstrou a existência de 271 transferências de 

custódia sem a autorização de clientes da Corretora. A auditoria da BSM requereu 

as respectivas autorizações, conforme procedimento adotado pela Corretora, 

informado no Descritivo de Auditoria assinado por Carlos Fraga e anexo ao Termo 

de Acusação (fls. 79/83) e não recebeu as respectivas autorizações. Além disso, o 

Relatório de Auditoria, em conjunto com o Memorando Interno da BSM n° 09/2016 

(fls. 42), demonstram que Carlos Fraga, Lizete e Robson foram os responsáveis 

por realizar as transferências de custódia sem a autorização dos clientes. 

11. O Relatório do Liquidante (fls. 44 a 77) foi utilizado como elemento 

adicional de convencimento da acusação, conforme já destacado pela Conselheira 

Aline de Menezes Santos, em seu voto ao recurso interposto por Carlos Fraga à 

decisão do Diretor de Autorregulação na apreciação das provas requeridas pelo 

Defendente (fls. 152/159). A acusação é baseada no Relatório de Auditoria e nas 
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informações extraídas do Processo de MRP 27/2014, documentos em que se 

verificaram as irregularidades. 

12. Sobre a ausência de tipificação, também entendo que a preliminar 

levantada por Carlos Fraga não merece acolhimento. A Instrução CVM n° 333/2000 

estabelece normas que visam prevenir a ocorrência de negócios e transferências 

de custódia contra a vontade dos investidores, exigindo diligência dos 

intermediários e adoção de procedimentos especiais para evitar que tais 

ocorrências ocorram, conforme expressamente previsto no artigo 1°4 da Instrução 

CVM n° 333/2000. 

13. Já o artigo 3° da Instrução CVM n° 333/2000 determina especificamente 

que os intermediários só podem transferir a titularidade de valores mobiliários com 

a ordem do titular. 

14. Portanto, o Termo de Acusação tipificou clara e corretamente a conduta 

dos Defendentes. 

15. Por fim, sobre a alegação de que sanções pecuniárias não seriam 

eficazes para Carlos Fraga, tendo em vista o bloqueio de bens que sofreu por parte 

do Banco Central do Brasil, em razão da decretação da liquidação extrajudicial da 

Corretora, pondero que a eficácia da pena é um dos elementos para dosimetria, 

devendo ser levado em consideração os demais elementos, como se verá a seguir. 

16. As penalidades aplicadas em âmbito administrativo, como no caso da 

BSM, não possuem apenas o caráter punitivo, atendendo também à finalidade 

educativa (preventiva}, com o intuito de demonstrar o entendimento da BSM sobre 

a irregularidade em questão, demonstrar a reprovabilidade da conduta para os 

demais participantes e desestimular comportamentos irregulares. 

4 Art. 1°. A presente Instrução dispõe sobre normas a serem observadas pelos integrantes do 
sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, visando prevenir a ocorrência de fraudes 
contra investidores no mercado de valores mobiliários. 
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17. As penas imputadas também devem atender à finalidade retributiva, 

sendo fixadas em montantes necessários e suficientes à reprovação das 

irregularidades identificadas no Termo de Acusação. 

18. Também destaco o caráter transitório do bloqueio de bens feito pelo 

Banco Central do Brasil. 

19. Portanto, esses elementos serão ponderados no momento de aplicação 

de penalidade. 

20. Assim, afasto as preliminares apresentadas por Carlos Fraga. As 

alegações de mérito apresentadas por Carlos Fraga, também não merecem ser 

acolhidas, conforme será demonstrado a seguir. 

21. Carlos Fraga, quanto ao mérito, alegou que: (a) a prática de 

transferências de custódia entre clientes da Corval já era realizada antes de ele ser 

Diretor da Corretora; (b) as solicitações de transferências de custódia eram 

apresentadas por agentes autônomos da Corretora e os clientes eram 

remunerados para tanto; (c) as transferências de custódia realizadas com o seu 

usuário e senha eram feitas por Lizete e (d) as transferências sem consentimento 

dos clientes eram desconhecidas por Carlos Fraga. 

22. A alegação de Carlos Fraga, de que a prática de transferências de 

custódia entre clientes da Corval já era realizada há tempos na Corretora, não foi 

provada nos autos. Ainda que fosse, não afasta sua responsabilidade pelas 

infrações realizadas durante sua gestão, identificadas no Termo de Acusação, pois 

na qualidade de Diretor da Corretora, Carlos Fraga tinha o dever de evitar a 

continuidade de procedimentos irregulares na Corretora. 

23. Além disso, conforme demonstrado no relatório de auditoria (fls. 14/83), 

o defendente realizou 137 transferências de ações entre contas de custódia sem 

anuência de clientes utilizando usuário de sua responsabilidade. 
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24. Ademais, Carlos Fraga teria afirmado que "os juros remuneratórios 

referentes à operação de "aluguel interno de ações" eram calculados e creditados 

mensalmente na conta dos clientes cedentes, conforme pactuado entre clientes e 

agentes autônomos" (fls. 112). 

25. Não há comprovação nos autos do presente processo de existência de 

remuneração aos investidores em razão das transferências realizadas, bem como 

não há prova de que os investidores tenham autorizado as transferências 

realizadas, motivo pelo qual entendo que esse argumento deve ser afastado. 

26. Carlos Fraga também afirmou que as transferências de custódia 

realizadas com seu usuário eram feitas por Lizete. Essa informação também não 

foi comprovada nos autos. 

27. No entanto, mesmo que a alegação de Carlos Fraga se mostrasse 

verdadeira, ainda assim Carlos Fraga seria responsável pelas 137 transferências 

realizadas com seu usuário e senha, já que Carlos Fraga não poderia ceder sua 

senha pessoal e de sua responsabilidade para outra pessoa, conforme apontado 

no Parecer Jurídico da BSM. 

28. Por fim, Carlos Fraga afirmou que "não houve na Corval, na BSM ou no 

Banco Central do Brasil reclamações das operações de "aluguel interno". Portanto, 

não havia razões para o Defendente "desconfiar" de irregularidades" (fls. 112). 

29. Das 271 transferências de ações irregulares que foram realizadas entre 

contas de custódia dos clientes, 137 transferências foram feitas por Carlos Fraga 

utilizando seu usuário e senha, razão pela qual não há que se falar em ausência de 

conhecimento por parte do defendente quanto a essas operações. 

30. Além disso, a realização das 134 transferências de ações sem 

autorização dos clientes feitas por Lizete e Robson, deveria ter chamado a atenção 

do defendente como Diretor da Corretora. 
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31. Ademais, a ausência de reclamação por parte dos investidores, quanto 

as operações realizadas por Lizete e Robson, não descaracteriza as 

irregularidades praticadas, verificadas por meio do Relatório de Auditoria e do MRP 

27/2014, conforme mencionado no processo. 

32. Carlos Fraga, na qualidade de Diretor, deveria ter verificado que os 

procedimentos adotados na Corretora não seguiam o que foi apresentado no 

Descritivo relativo aos procedimentos de Liquidação e Custódia da Corretora (fls. 

79/83), conforme apresentado para a BSM. 

33. Lizete e Robson, por sua vez, apresentaram defesa, no sentido de 

imputar a prática irregular ao "temor reverencial" que sofriam na Corretora, já que 

obedeciam às ordens de seu empregador, Carlos Fraga, para realizar as 

transferências de ações entre a custódia de clientes. 

34. Referido argumento de defesa já foi tratado em outros processos 

administrativos na BSM e a conclusão é de que eventual "temor reverencial" não 

exime o infrator da responsabilidade pela prática da infração cometida: 

"Ocorre, entretanto, que vínculo de subordinação algum pode justificar a 

prática de ilegalidades. O Sr. Vanderlei era operador certificado e 

registrado na BM&FBovespa, e como tal obrigado a conhecer e cumprir 

as vedações normativas, que são, na verdade, inerentes à sua atuação 

profissional. Os deveres profissionais, qualquer que seja a área de 

atuação, devem ser observados incondicionalmente não podendo ser 

deixados de lado apenas porque a direção das instituições o 

determine'"'-. 

35. Neste sentido, já decidiu o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 

Nacional: 

5 Julgamento do Processo Administrativo n' 48/2013, julgado em 21/5/2015 pela Conselheira Aline 
de Menezes Santos. 
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"De fato, o Sr. Clarimundo era empregado de carreira do banco havia 

mais de 40 anos, e que claramente não tinha o mesmo poder de decisão 

que os outros dois recorrentes participantes da fraude sob julgamento. 

Ora, é bem de ver, no entanto, que a sua relação de subordinação ou 

seu sentimento de devida obediência como tributo à sua então já 

longeva carreira no banco, ou sua menor importância 'vis-a-vis' os 

demais dirigentes ante o mercado de valores mobiliários, evidentemente 

não lhe absolve da conduta sob censura. Como também não vejo, seja a 

sua atuação sob ordens do Sr. Amoldo de Oliveira, o Superintendente, 

uma razão excludente de culpa que autorize o poder público a lhe 

conceder maior permissividade, com a aplicação de penalidade em 50% 

daquela efetivamente imposta aos demais dirigentes". 6 (grifo nosso) 

36. Sendo assim, as defesas apresentadas não foram capazes de afastar as 

imputações aos Defendentes constantes no Termo de Acusação. O artigo 3° da 

Instrução CVM n° 333/2000 e o item 73 Roteiro Básico obrigam os Participantes a 

somente realizar transferências de valores mobiliários precedidas de autorização 

expressa dos investidores. Conforme restou plenamente comprovado nos autos, as 

271 operações de transferência de custódia foram realizadas por Carlos Fraga, 

Lizete e Robson sem autorização dos clientes. 

37. Os Defendentes ao realizarem tais transferências movimentaram 

indevidamente patrimônio de clientes sem as necessárias autorizações, sendo uma 

atitude reprovável em qualquer âmbito de prestação de serviços. 

38. Dessa forma, entendo necessária a aplicação de penalidade aos 

Defendentes, conforme disposto no artigo 36, §2°7 da Instrução CVM n° 461/2007 e 

6 CRSFN. Processo CVM N° 09/97, Rei. Conselheiro Felisberto Bonfim Pereira, julgado em 
27.06.2008. 
7 "Art. 36. O Departamento de Auto-Regulação, o Diretor do Departamento de Auto-Regulação e o 
Conselho de Auto-Regulação são os órgãos da entidade administradora encarregados da 
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no artigo 308 do Estatuto Social da BSM. 

39. Na dosimetria da pena, considero como agravante o potencial lesivo da 

conduta praticada por pelos Defendentes, sendo que situações como a presente 

podem levar à uma crise de confiança no mercado de capitais. 

40. Entendo também como agravante, o fato de os investidores terem sido 

ressarcidos nos valores que lhe eram devidos somente após a liquidação 

extrajudicial da Corval, por ação do Liquidante. 

41. Considero mais gravosa a conduta de Carlos Fraga, em razão de seu 

cargo de Diretor da Corretora à época dos fatos, sendo o principal responsável por 

zelar pelo bom funcionamento e integridade do mercado, cumprindo as normas 

aplicáveis à Corretora, nos termos do artigo 4°, 11, §4° da Instrução CVM 505/2011. 

42. Quanto a Lizete, entendo que a defendente, sendo gerente de back 

office, tinha responsabilidade sobre as operações e, em razão do cargo que 

possuía, não deveria ter realizado as 90 transferências irregulares em nome dos 

fiscalização e supervisão das operações cursadas nos mercados organizados de valores mobiliários 
que estejam sob sua responsabilidade, das pessoas autorizadas a neles operar, bem como das 
atividades de organização e acompanhamento de mercado desenvolvidas pela própria entidade 
administradora. 
( ... ) §2° Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, ao Diretor do Departamento de Auto
Regulação e ao Conselho de Auto-Regulação, conforme previsto nesta Instrução, no estatuto social 
e em seus regulamentos, monitorar, de oficio ou por comunicação do Diretor Geral ou de terceiros, 
o cumprimento das regras de funcionamento do mercado e da entidade administradora, bem como 
impor as penalidades decorrentes da violação das normas que lhes incumba fiscalizar." 
8 "Art. 30. As penalidades que podem ser aplicadas pela 8SM são: 
I - advertência; 
11 -multa; 
111- suspensão, observado o prazo máximo de noventa dias; 
IV- suspensão temporária por prazo determinado, podendo ser prorrogável por igual período, de um 
ou mais direitos de acesso do Participante em relação ao segmento CETIP UTVM da 83 ou aos 
sistemas administrados pela 83 no segmento CETIP UTVM da 83; 
V - descredenciamento do Participante em relação a um ou mais direitos de acesso do segmento 
CETIP UTVM da 83; 
VI - inabilitação temporária, pelo prazo máximo de dez anos, para o exercício de cargos de 
administradores, empregados, operadores, prepostos e representantes da própria 8SM, do 
Associado Mantenedor ou dos Participantes; e 
Vil -outras penalidades previstas nas normas regulamentares e operacionais da 83 ( .. )" 
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clientes sem autorização, e poderia identificar as transferências irregulares 

realizadas por Robson. 

43. Também, considero relevante na dosimetria da pena a quantidade de 

transferências irregulares de custódia realizadas por cada defendente, Carlos 

Fraga realizou 137 transferências, Lizete realizou 90 transferências e Robson 

realizou 44 transferências. 

44. Saliento que, as condutas verificadas no processo administrativo são 

indícios de existência de crime contra o sistema financeiro nacional, previsto no 

artigo 5°9 da Lei n° 7.942/86. 

45. Finalmente, observo que o artigo 38 10 do Regulamento Processual da 

BSM prevê que o julgamento de processos administrativos deve levar em conta, 

além dos efeitos imediatos da decisão, outros efeitos como o aspecto educacional 

e a credibilidade do mercado. Condutas como as praticadas pelos Defendentes 

afetam diretamente a confiança e integridade do mercado de valores mobiliários. 

46. Por todo o exposto, entendo que ficaram devidamente comprovadas as 

acusações formuladas pelo Diretor de Autorregulação no Termo de Acusação e 

com base no artigo 62, inciso IV11 do Regulamento Processual, voto pela aplicação 

de pena de inabilitação temporária pelo prazo de 10 (dez) anos a Carlos Fraga, 3 

(três) anos para Lizete e 1 (um) ano a Robson, para o exercício de cargo de 

administrador(a), empregado(a), operador(a), preposto(a) e representante de 

9Art. 5" Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, 
de dinheiro, titulo, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou desviá-lo em proveito 

próprio ou alheio: Pena- Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
10 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. 
11 Artigo 62 - A penalidades que podem ser aplicadas pela BSM são: ( ... ) IV - inabilitação 
temporária, pelo prazo máximo de 1 O anos, para o exercício de cargos de administradores, 
empregados, operadores, prepostos e representantes dos Participantes e de administradores, 
empregados, prepostos e representantes da BSM e/ou da B3. 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, 8" andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
TeL: {11) 2565-4000- Fax: (11) 2565-7074 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinario n' 9/2016 
Defendentes: Carlos Augusto Vieira Fraga, Lizete da Conceição e Robson Eduardo Salgueiro 

Julgamento Turma- Voto do Conselheiro-Relator- Fls. 11 de 11 

)--\~-, 
:·,1 -~,~ 

Participantes, assim como de administrador(a), empregado(a), preposto(a) e 

representante da BSM e da 83. 

É como voto. 

São Paulo, 9 de abril de 2018. 

Conselheiro-Relator 
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