
IlUSTRÍSSIMO DIRETOR DE AUTOREGUlAÇÃO DA BSM 

SR. MARCOS JOSÉ RODRIGUES TORRES 

Processo Administrativo 09/2016 

CARLOS AUGUSTO VIEIRA FRAGA, devidamente qualificado 

nos autos em epígrafe, doravante "Recorrente", vem, 

apresentar 

RECURSO AO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS 

com base nas razões de fato e de direito a seguir. 

1. O Diretor de autorregularão ao negar a produção de provas, 

solicitadas pelo recorrente no âmbito do processo 

administrativo 09/2016, baseia-se em uma justificativa 

genérica, alegando que os fatos tratados na prova se referem 

a períodos diversos ao apresentado no relatório de auditoria 

utilizado pela BSM em seu termo de acusação. 



2. Do ponto de vista do Ilustríssimo Diretor, todas provas 

produzidas devem compreender o período de 16.04.2013 a 

05.06.2014, baseando-se para isso no Art 4° do Regulamento 

Processual da BSM, considerando desta forma que a 

produção de provas solicitada pela defesa "genérico, 

impertinentes, desnecessário ou protelatório 

3. No entanto ao confeccionar o Termo de Acusação, a BSM 

Supervisão de Mercados utilizou-se do relatório emitido pelo 

liquidante da CORVAL CVM S/A, que não engloba somente 

fatos decorridos no período de 16.04.2013 a 05.06.2014, mas 

nos últimos cinco anos anteriores a data em que foi decretada 

a liquidação extrajudicial do participante, nos termos da LEi 

6024 

4. Desta forma não é razoável acreditar que existe 

impertinência de qualquer prova que vise contrapor o relatório 

do liquidante, uma vez que ele é utilizado pela BSM 

Supervisão para substanciar o termo de acusação, sendo 

citado em diversos parágrafos da referida acusação e 

anexado ao processo integralmente. 

5. Não há também que se falar em respeito ao contraditório 

neste processo administrativo, uma vez que é negado ao 

recorrente a defesa de fatos retirados pela acusação do 

Relatório do Liquidante, que inclusive em seu balanço de 

abertura inclui de forma retroativa valores de operações de 

renda variável posteriormente realizadas pela CORVAL CVM 

S/A a sua liquidação. 



6. A produção de provas solicitada é indispensável afim de 

demonstrar que supostos desvios de conduta atribuídos ao 

diretor no relatório do liquidante, foram na realidade 

praticados pelo próprio Liquidante, que no momento em que 

não seguiu o Manual de Procedimentos de Liquidação da 

BMF Bovespa, executando garantias que clientes que não se 

encontravam inadimplentes junto a sociedade corretora, 

desviou em proveito do Membro de Compensação e Banco 

Liquidante os valores das garantias destes clientes, 

transferindo a eles o ônus da insolvência da sociedade 

corretora e desta forma, quebrando a cadeia sistêmica de 

risco prevista em Manual aprovado pela Comissão de Valores 

Mobiliários e Banco Central do Brasil. 

7. Há também que se considerar que muito mais que mero 

processo sancionador, o processo administrativo é também 

uma oportunidade de aprimoramento dos procedimentos de 

fiscalização adotados pela BSM Supervisão de Mercados a 

partir de falhas detectadas, desta forma assim dispõe seu 

estatuto social: 

Art. 3° - A BSM, em cumprimento ao 

disposto na regulamentação pertinente, 

tem por objeto social: 

I- analisar, supervisionar e fiscalizar: 



a) as operações e atividades de 

Participantes; e 

b) o cumprimento das normas legais, 

regulamentares e 
. . 

operacionais 

emitidas pelos órgãos reguladores e 

autorreguladores a que estejam 

sujeitos os Participantes e as áreas 

operacionais da BM&FBOVESPA, 

inclusive em relação à fiscalização do 

cumprimento das obrigações dos 

Emissores, apontando as deficiências 

verificadas no cumprimento das referidas 

normas e acompanhando os programas e 

as medidas adotadas para saná-las. 

II - manifestar-se, no âmbito de sua 

competência, sobre a adequação e eficácia 

das normas 

operacwnms 

regulamentares 

editadas 

e 

pela 

BM&FBOVESPA; I 

li tomar 

reclamações 

funcionamento 

organizados 

conhecimento de 

quanto ao 

dos mercados 

administrados pela 

BM&FBOVESP~ acompanhando seu 



andamento e as medidas adotadas 

para saná-las; 

8. Quanto aos depoimentos e produções de provas, so~idtadas 

pelo Diretor relativas a operações de aluguel interno 

realizadas anteriormente a sua gestão, são igualmente 

pertinentes por estarem englobadas no período de cinco anos 

contidos no relatório do liquidante, não podendo a BSM 

Supervisão de Mercados utilizar-se deste relatório e no 

momento em que é necessário contradize-lo, informar que a 

prova não é pertinente, por não estar compreendida no 

período do relatório de auditoria produzido por seu corpo 

técnico, seria corretíssimo, não fosse o re~atório do liquidante 

referente aos últimos cinco anos de gestão da CORVAL CVM 

S/A. 

9. Desta forma, caso seja novamente indeferido a produção de 

provas referentes ao direto do contraditório das afirmações 

realizadas pelo liquidante em seu relatório, que seja 

descartado este documento e suprimido do Termo de 

Acusação toda e qualquer menção a seu conteúdo, uma vez 

que é vedado pelo Diretor de Autorregularão ao recorrente a 

defesa de fatos lá imputados. 

1 O. Quanto ao depoimento das testemunhas solicitadas, 

inclusive aquelas pertencentes aos quadros da BSM 

Supervisão de Mercados e BMF Bovespa, faz-se necessário 



a realização do procedimento de oitiva presencial das 

testemunhas, conforme ART 459 do Novo Código de 

Processo Civil, possibilitando desta forma que os advogados 

de todos acusados neste processo administrativo inquiram as 

testemunhas, respeitando desta forma o amplo direito de 

defesa. 

Nestes termos pede deferimento, 

Recife, 6 de Setembro de 2016 

~'. 
Carlos Au~o Viérra Fraga 




