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CONSELHO DE SUPERVISÃO 

DECISÃO DE RECURSO EM FACE DE DECISÃO DO DIRETOR DE AUTORREGULAÇÃO 

CONSELHEIRA ALINE DE MENEZES SANTOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO W 09/2016 

RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO VIEIRA FRAGA 

VOTO 

1. Trata-se de recurso interposto por Carlos Augusto Vieira Fraga ("Acusado" ou 

"Recorrente") (fls. 145 a 150) contra a decisão de 30.08.2016 do Diretor de Autorregulação 

("Decisão Recorrida", fls. 136 a 142) que, no exercício da competência que lhe é conferida 

pelo art. 4° do regulamento processual dessa BSM ("Regulamento Processual") 1, indeferiu 

parte das provas requeridas pela defesa (fls. 107 a 135). Em 14.09.2016, o recurso foi 

distribuído a mim por força do disposto no art. 5° do Regulamento Processual, segundo o 

qual "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". 

2. O Recorrente é acusado, juntamente com Lizete da Conceição e Robson Eduardo 

Salgueiro ("Acusados"), de ter realizado transferências supostamente irregulares (sem a 

devida autorização) entre a custódia de clientes da Corval Corretora de Valores Mobiliários 

S.A. ("Corval"), atualmente em liquidação extrajudicial, em infração ao art. 3° da Instrução 

CVM 333 e ao item 73 do Programa de Qualificação Operacional (cf. Termo de Acusação, 

fls. 1 a 1 0). Segundo o Termo de Acusação teriam sido 271 as alegadas transferências 

1 "Artigo 4°- Ao Diretor de Autorregulação compete decidir sobre o pedido de produção de provas, bem como 
conduzir, por si ou por quem designar, as providências necessárias à sua produção." 
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irregulares de custódia, às quais o Recorrente denomina operações de "empréstimo privado", 

e teriam ocorrido entre 16.04.2013 a 05.06.2014 ("Período Relevante"). 

3. O inconformismo do Recorrente com a Decisão Recorrida baseia-se no tàto de o 

Termo de Acusação ter se valido, como um de seus anexos, de um documento- o relatório 

do liquidante da Corval ("Relatório do Liquidante", fls. 44 a 77), apresentado ao Banco 

Central em 29.06.2015 nos termos dos arts. 11 e 21 da Lei 6.024/74- que veio a servir de 

fundamento, pelas razões ali expostas, para que fosse autorizado o pedido de auto-falência 

da Corval. 

4. Nas palavras do Acusado ao referir-se ao Relatório do Liquidante, "causa no mínimo 

estranheza, que após a conclusão dos trabalhos da comissão de inquérito referente a 

liquidação extrajudicial da Corval CVM S/A, o departamento jurídico da BSM Supervisão 

de Mercados tenha optado pela utilização de um relatório o qual não possui valor legal 

para a responsabilização de ex-administradores de instituição financeira e pode ocultar e 

atribuir falsamente aos ex-administradores atos e prejuízos ocorridos após o decreto de 

liquidação extrajudicial" (fls. 109 e 11 O) e, ainda, "uma vez que o Departamento Jurídico 

da BSM Supervisão de mercados optou pela utilização do relatório do liquidante, é 

necessário afim do amplo direito de defesa do acusado, que o debate que seria restrito as 

ações civis de responsabilidade e penal decorrente da liquidação da CORVAL CVM SIA, 

seja trazido a este processo administrativo" (sic, fls. 11 0). 

5. Sendo assim, pretende o Recorrente ver apurados todos os aspectos constantes do 

Relatório do Liquidante, sem o que, a seu juízo, estaria sendo violado seu direito ao 

contraditório e ao devido processo legal. Também por força do uso do Relatório do 

Liquidante, entende o Recorrente ter direito de produzir provas que digam respeito aos cinco 

anos precedentes à decretação da liquidação extrajudicial, mesmo período do Relatório do 

Liquidante, nos seguintes termos: "não podendo a BSM Supervisão de Mercados utilizar-se 

deste relatório e no momento em que e 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 relatório do liquidante referente aos 

últimos cinco anos de gestão da CORVAL CVM S/A." (fls. 149). Alternativamente ao 
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deferimento das provas, requer o Acusado seja descartado o Relatório do Liquidante e 

suprimida do Termo de Acusação toda e qualquer menção ao seu conteúdo (fls. 149). 

6. Mantenho a Decisão Recorrida que, a meu juízo, andou corretamente ao indeferir 

parte das provas requeridas pelo Recorrente. Para facilidade de entendimento, relaciono a 

seguir as provas indeferidas, com os destaques que me parecem necessários ao deslinde da 

questão: 

"a) Oitiva dos liquidantes da Corval, Sr. Tupinambá Quirino dos Santos, Sr. 

José Nonato Fernandes e Sra. Renata Kelly Ferreira da Silva Tomagnin, 

"acerca dos procedimentos de liquidação e custódia adotados pela Corval CVM 

SIA juntamente a BM&FBovespa e CBLC a partir do pregão de 11 de setembro 

de 2014, em especial referente as operações de empréstimo privado" (fl. 137). 

"b) Oitiva do Sr. Ronaldo Henriques Ramos, antigo gerente de operações da 

Corval e agente autônomo de investimentos vinculado à Corretora, por meio da 

Tendências Agentes Autônomos Ltda. para esclarecer como se davam os 

procedimentos de 'aluguel interno' anteriormente a gestão de Carlos Augusto 

Vieira Fraga, especialmente no caso dos clientes Vôo Livre Consultoria e 

Participações e Lauro Henriques Ramos" (fi. 137). 

''c) Oitiva do Sr. Fernando Peixoto, sócio administrador da Utility Serviços, 

para esclarecer sobre operações de 'empréstimo privado ' realizadas com ações 

preferenciais de Petrobras, em períodos anteriores ao selecionado e também no 

período abrangido pelo 'Relatório de Auditoria Especifica 6712014 ', parte dos 

autos deste processo administrativo" (fi. 138).2 

"e) Oitiva do Sr. Cícero Augusto Vieira Neto, Diretor Executivo de Operações 

da BM&FBOVESPA acerca dos procedimentos de liquidação e custódia 

adotados pela CORVAL CVM S/A, após a decretação de sua liquidação 

extrajudicial em 11 de setembro de 2014, assim como esclarecimentos acerca 

1 Referido pedido de produção de prova foi parcialmente indeferido, em razão de solicitação de manifestação 
da testemunha sobre período diverso do Período Relevante. 
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dos manuais de liquidação e custódia de operações da BM&FBOVESPA e sua 

aplicação em casos concretos ocorridos no participante liquidado" (fi. 139). 

"g) Elaboração de relatório por parte da BM&FBOVESPA contendo a relação 

de operações de 'empréstimo interno' realizados no periodo de 2009 a 2016" 

(fl. 140). 

"h) Levantamento pela Superintendência de Auditoria e Negócios de todas 

operações de 'empréstimo interno' realizadas pelo participante CORVAL CVM 

SIA desde a implantação do sistema SINACOR, a partir do ano de 2009, 

quando passou a ocorrer a gestão de fato realizada pelos diretores Guilherme 

Mendes Franco e Celso Mofinos Gomes" (fl. 140). 

"i) Levantamento de todas [as] liquidações de operações envolvendo ativos que 

se encontravam [em] 'empréstimo interno ', cuja ocorrência tenha sido 

registrada nos sistemas da BM&FBOVESPA após o pregão de 10 de setembro 

de 2014" (fl. 140). 

'}) Verificação da relação de credores quirografários da Corval, indicados pelo 

liquidante, para determinar se os clientes que tiveram suas posições de garantia 

liquidadas após a decretação da liquidação extrajudicial da CORVAL CVM SI A, 

detinham recursos stificientes em sua conta gráfica da corretora, sendo 

desnecessário neste caso a liquidação de suas posições, em garantia, 

especialmente aquelas alugadas de terceiros através de empréstimo interno, 

transferindo o ônus do membro de compensação e banco liquidante, para o 

cliente do participante" (fl. 141 ). 

7. Como visto da transcrição, as provas indeferidas referem-se a atos ou fatos estranhos 

ao Período Relevante, sendo algumas anteriores à gestão do Acusado junto à Corval, que 

não está em discussão nestes autos, e outras posteriores a 11 de setembro de 2014, data da 

liquidação extrajudicial daquela Corretora, e que também não está em questão, inclusive 

ante à perda, pela Corval, da condição de pessoa autorizada a operar nos ambientes de bolsa. 

Com efeito, não se discute nos autos se eventuais irregularidades praticadas no Período 

Relevante pré-existiam ou não à gestão do Recorrente, tampouco se foram causadas, 
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continuaram, ou foram acentuadas depois da decretação da liquidação. Em resumo, o Termo 

de Acusação não aborda fatos que antecederam ou sucederam o Período Relevante, 

tampouco pretende atribuir responsabilidades a indivíduos (inclusive os próprios Acusados) 

que tenham atuado fora das datas ali especificadas, ou exercido atribuições regulatórias fora 

daquele período. 

8. Salta aos olhos, por isso, a desnecessidade e impertinência das provas indeferidas, já 

que o Acusado não está sendo instado a se defender de eventos fora do Período Relevante 

que possam, a seu juízo, resultar em sua responsabilização civil ou penal. Note-se que nem 

mesmo alegou o Acusado existir alguma correlação entre os fatos que pretende estabelecer 

fora do Período Relevante, e aqueles passados durante o Período Relevante, e que poderiam, 

em tese, afetar seu direito ou contribuir para sua defesa. Daí porque mesmo sob esse ângulo 

as provas indeferidas são inócuas para o esclarecimento da controvérsia dos autos e inúteis à 

defesa do Acusado. 

9. Não identifiquei, também, conexão entre a produção das provas indeferidas e o 

Relatório do Liquidante. É fato que o Relatório do Liquidante abrange um período mais 

amplo que o Período Relevante, e que tem como um de seus objetivos servir de base para 

apuração das responsabilidades dos antigos administradores e acionistas da Corval nas 

esferas administrativas apropriadas. Mas disso não resulta que o Termo de Acusação tenha 

essas mesmas características, a mesma finalidade, ou seja, que o Termo de Acusação 

pretenda atribuir aos Acusados responsabilidades que extrapolem o Período Relevante, ou 

que se refira a fatos outros que não os tratados especificamente no Termo de Acusação. 

1 O. Some-se ao que foi dito que as transferências supostamente irregulares não foram 

originalmente constatadas pelo Relatório do Liquidante. Elas foram primeiro ventiladas no 

MRP 27/2014, protocolado em 18.06.2014, antes, inclusive, da decisão que decretou a 

liquidação extrajudicial da Corretora, e tendo como reclamante Juarez de Oliveira e Silva 

Filho e, como reclamada, a Corval - por sinal representada por advogados mandatados por 

procuração outorgada pelo próprio Recorrente. Ali deu-se notícia pela primeira vez de uma 

transferência não autorizada, envolvendo naquele caso ações da Cetip, que foi qualificada 

como uso inadequado de numerário (cf. art. 77, inc. II, Instrução 461/07) justamente pela 
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ausência de respaldo em prévia autorização do cliente, tendo resultado por isso na concessão 

de ressarcimento ao reclamante.3 

11. Em seguida, as supostas transferências não autorizadas foram analisadas pela BSM 

em auditoria "ad hoc" própria para apurá-las, realizada entre 07.07.2014 e 30.07.2014, de 

que resultou relatório datado de 06.08.2014 ("Relatório de Auditoria", fls. 14 a 39). 

Finalmente, foram ainda tratadas no memorando interno 09/2016, datado de 02.05.2016 

("Relatório SAN", fls. 42). 

12. O Termo de Acusação só alude ao Relatório do Liquidante como elemento adicional 

de convencimento que reforçaria a irregularidade supostamente identificada nos demais 

documentos, inclusive porque o dito Relatório, na passagem que interessa ao Termo de 

Acusação, apenas detalha a finalidade que teria orientado as alegadas transferências 

irregulares, in verbis (fls. 5): 

"Assim, a Corretora transferia ações e outros títulos que não estão sob a 

supervisão da BSM, tais 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 opção) destes 

terceiros. A liberação do dinheiro ensejava a devolução de margem para a 

Nesse sentido, vale transcrever trecho do voto do relator do caso, Conselheiro Marcus de Freitas 
Henriques: "A propósito, conforme exposto na tabela do item 2.4 do Relatório de Auditoria, foi identificado 
que a Corretora teria utilizado as 102.900 (cento e duas mil e novecentas) ações de emissão da CETJP de 
propriedade do Reclamante em operações de empréstimo de ações, não tendo apresentado qualquer 
documento que comprovasse que o investidor teria emitido ordem expressa autorizando tais operações. A 
Corretora alega que a autorização para a realização das aludidas operações de empréstimos de ações teria 
sido tácita, quando o Reclamante concordou em manter tais ações na custódia da Reclamada até 30.03.2014, 
prazo que foi prorrogado para o dia 21.05.2014, conforme o segundo acordo firmado entre as partes (fl. 04). 
No entanto, a existência de ordem expressa do investidor para a execução de qualquer operação em seu nome 
constitui regra básica do fimcionamento do mercado de capitais, conforme se verifica do artigo 3° da 
Instrução CVM n° 333/2000 e do item 73 do Roteiro Básico do PQO .Dessa forma, pelo fato de a Corretora 
ter utilizado ações de propriedade do Reclamante em operações sem a sua expressa autorização, entendo que 
ficou configurada a utilização inadequada de valores mobiliários, conforme previsto no artigo 77, inciso 11, da 
Instrução CVM no 46112007, devendo, portanto, o Reclamante ser indenizado pelos respectivos prejuízos. 
Note-se, a respeito, que, segundo constatado no Relatório da Auditoria, apenas 63.291 das 102.900 ações 
CET1P3 foram creditadas na conta mantida pelo Sr. Juarez na Corretora e posteriormente transferidas para a 
sua conta na Nova Futura, estando ainda estão pendentes de ressarcimento 39.619 ações de emissão da 
CETIP." 
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Corretora, ou seja, a BM&FBOVESPA efetuava um crédito na conta da Corval 

junto a Câmara de Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA. Porém, ao 

invés de creditar esse valor na conta de seus clientes, a Corval se apropriava 

destes valores". (grifou-se) 

13. A suposta finalidade das transferências alegadamente irregulares é irrelevante para a 

verificação do suposto ilícito, a ser apurado quando do julgamento de mérito destes autos. 

14. Considero também descabido o pedido alternativo do Recorrente de que o Relatório 

do Liquidante seja descartado e suprimido dos autos. Isso porque a finalidade das supostas 

transferências irregulares - como visto, a única parte do Relatório do Liquidante que 

interessa para a apuração dos autos - é informação pública amplamente disseminada em 

reportagens veiculadas na imprensa especializada. 4 

15. Finalmente, em relação às provas testemunhais deferidas pelo Diretor de 

Autorregulação, não vejo prejuízo ao Recorrente à sua produção por manifestação escrita 

das testemunhas por meio de instrumento público, ao invés de por oitiva presencial, 

conforme alegou em seu recurso. 

16. A manifestação por escrito das testemunhas v1sa privilegiar os princípios da 

economia e da celeridade processual, tão caros à atuação da autorregulação e ao trâmite dos 

4 Cliente prejudicado aparece como devedor, Folha de S. Paulo - I 0111/2014: ("Entre os investidores que 
possuíam aplicações na corretora Corval há pessoas que perderam suas aplicações financeiras e ainda 
aparecem na contabilidade da instituição como devedores. A corretora está sendo acusada, por exemplo, de se 
apropriar do dinheiro de uma operaçiio de aluguel de ações realizada pela aposentada Solange Wolf, 77. No 
lugar do dinheiro, a Corval depositou títulos do Tesouro Direto que pertenciam a terceiros. Agora, os 
responsáveis pela liquidação cobram dela o ressarcimento dos títulos e do dinheiro, que somam R$ 468 mil. 
Solange tenta reaver ainda R$ 85 mil em ações que estavam custodiadas na corretora. Sua expectativa é 
recuperar pelo menos R$ 70 mil, valor coberto pelo lv!ecanismo de Ressarcimento de Prejuízos da 
BM&FBovespa"- grifou-se). 
Fraude da Corval atinge investidores do Tesouro, in Valor Econômico - 31/10/2014 ("Em conversa com a 
reportagem, o investidor, que não quis ser identificado, disse que, alguns dias depois da compra dos títulos, a 
Corval ligou sugerindo a ele "transferir a custódia dos títulos da Central Depositária da BMF&FBovespa 
para a carteira da própria corretora no Selic", sob o argumento de que economizaria 0,3% ao ano, taxa 
cobrada de todos os investidores do Tesouro Direto. 'Na ingenuidade aceitei a proposta. 'Essa proposta de se 
livrar da taxa de custódia era o chamariz utilizado pela corretora para ludibriar o investidor. Segundo o 

Valor apurou, em alguns casos foi pedida autorização, mas em outros a transferência dos papéis foi feita à 
revelia."- grifou-se). 
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processos administrativos (cf. arts. 2°, parágrafo único, inc. IX e art. 22 da Lei 9.784/99). 

Evidentemente, os Acusados terão a chance de se manifestar sobre todas as provas 

produzidas nos autos, inclusive as manifestações escritas, após a respectiva juntada. 

É como voto. 

São Paulo, 1 o de novembro de 2016. 
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