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I. RELATÓRIO 

1.1. TERMO DE ACUSAÇÃO 

1. Em 10 de junho de 2016, foi instaurado processo administrativo para 

apuração da conduta de Carlos Augusto Vieira Fraga ("Carlos Fraga"), Diretor 

estatutário da Corval CVM S.A. ("Corval" ou "Corretora"); de Lizete da Conceição 

("Lizete"), gerente de back office da Corval e de Robson Eduardo Salgueiro 

("Robson"), analista de custódia da Corval - conjuntamente tratados neste parecer 

como "Defendentes" -em razão dos elementos de autoria e materialidade apurados 

no Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos ("MRP") n° 27/2014 ("Processo de 

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

elaborado pela Superintendência de Auditoria de Negócios ("SAN") da BSM 

Supervisão de Mercados ("BSM"). 

2. Segundo o Termo de Acusação (fls. 1/1 0), Carlos Fraga, Lizete e Robson 

realizaram transferências irregulares de ações entre as contas de custódia de 

clientes da Corretora, sem as respectivas autorizações, no período compreendido 

entre 16.4.2013 a 5.6.2014, em infração ao artigo 3°\ da Instrução CVM n° 333, de 6 

1 "Art. 32 Os integrantes do sistema de distribuição de titulas 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 
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de abril de 2000 ("ICVM 333/2000") e ao item 732 do Programa de Qualificação 

Operacional - Roteiro Básico, vigente à época dos fatos ("Roteiro Básico"). 

3. O Relatório de Auditoria elaborado pela SAN teve origem em Auditoria 

Específica realizada na Corval no período compreendido entre 7.7.2014 e 30.7.2014, 

com o objetivo de avaliar: (a) transferências de ações entre contas de custódia de 

clientes da Corretora e (b) a situação global de liquidez da Corval. 

4. Na Auditoria Específica, foram analisadas as transferências de ações entre 

contas de custódia de clientes mantidas pela Corval no sistema de depósito 

centralizado da B3 (atual denominação de BM&FBOVESPA) no período de janeiro 

de 2011 a junho de 2014 e examinadas as autorizações dos clientes cedentes para 

as referidas transferências de custódia. 

5. Verificou-se que no período de janeiro de 2013 a junho de 2014 foram 

realizadas 667 transferências de valores mobiliários entre contas de custódia de 

clientes da Corval, das quais 271 transferências não tinham autorização dos clientes 

para serem efetuadas. 

6. Segundo o Termo de Acusação, "dessas 271 (duzentas e setenta e uma) 

transferências, 270 (duzentas e setenta) tinham como motivo o 'Empréstimo entre as 

Partes' e 1 (uma) transferência estava relacionada como realizada em razão de 

'Doação de Ativos"' (fls. 3). 

7. Conforme demonstrado no Relatório de Auditoria (fls. 14/39) e no Memorando 

Interno n° 9/2016 (fls. 42), anexos ao Termo de Acusação, os responsáveis para 

aprovação das transferências de ações entre contas de custódia de clientes da 

do titular, devendo mantê-la em arquivo à disposição da fiscalização da CVM e de seus órgãos 
auxiliares, pelo prazo de cinco anos." 
2 "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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Corretora sem a respectiva autorização foram Carlos Fraga (usuário: CFRAGA), 

Lizete (usuário: LIZETE) e Robson (usuário: 38REDUAR). 

8. O Relatório de Auditoria também apontou que 102.900 ações de emissão da 

Cetip S.A. ("Cetip") sob o código CTIP3, de titularidade do investidor 

(-),foram transferidas para a custódia de outros clientes da 

Corval e não retornaram para a sua custódia (fls. 16). 

9. Referida conclusão do Relatório de Auditoria já havia sido apontada por 

-em Reclamação apresentada ao MRP em 18.6.2014, na qual pleiteou o 

ressarcimento de prejuízo sofrido em decorrência (a) da venda, em 9.9.2013, pela 

Corval de 66.000 ações CTIP3, das quais era titular e (b) da transferência de 

102.900 ações CTIP3, sem expressa concordância de-· A Reclamação de 

-foi instaurada em 30.6.2014 e deu origem ao Processo de MRP 27/2014, 

cuja cópia integral foi anexada ao Termo de Acusação, em Cd-Rom de fls. 12. 

10. A Corretora, em defesa apresentada no Processo de MRP 27/2014, alegou 

que a autorização para a realização das transferências de ações teria sido tácita. 

Porém, o Conselho de Supervisão da BSM, no julgamento do Processo de MRP 

27/2014 (fls. 171/172), entendeu que "a existência de ordem expressa do investidor 

para a execução de qualquer operação em seu nome constitui regra básica do 

funcionamento do mercado de capitais, conforme se verifica do artigo 3° da 

Instrução CVM no 333/20006 e do item 73 do Roteiro Básico do PQO ( ... ) 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", sendo- ressarcido pelo MRP em 

14.5.2014 (fls. 189 do MRP 27/2014). 

11 . Diante dos fatos descritos acima, Carlos Fraga, Lizete e Robson foram 

acusados, conforme Termo de Acusação, de descumprirem, no período 

compreendido entre 16.4.2013 a 5.6.2014, o artigo 3° da ICVM 333/2000 e o item 73 

do Roteiro Básico, vigente à época dos fatos, pois: 
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a) Carlos Fraga, à época dos fatos, era diretor da Corretora e foi responsável por 

realizar 137 transferências de ações entre a custódia de clientes, sem as respectivas 

autorizações; 

b) Lizete, à época dos fatos, era gerente de back office da Corretora e foi 

responsável por realizar 90 transferências de ações entre a custódia de clientes, 

sem as respectivas autorizações; 

c) Robson, à época dos fatos, era analista de custódia da Corretora e foi 

responsável por realizar 44 transferências de ações entre a custódia de clientes, 

sem as respectivas autorizações. 

12. No período em que as irregularidades acima foram apontadas pelo Termo de 

Acusação, a Corval era participante da 83 na categoria Agente de Custódia Próprio3 

e prestava serviços de custódia de valores mobiliários. 

13. Na data de instauração do Termo de Acusação, em 10.6.2016, a Corval 

encontrava-se em liquidação extrajudicial, a qual foi decretada em 11.9.2014 e, 

posteriormente, convolada em falência, em 25.1.2017, por meio de sentença 

proferida pelo Juízo da 2" Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (Tribunal 

3 O agente de custódia é instituição responsável perante os seus clientes e a Câmara de Liquidação, 
pela administração de contas de custódia próprias e de seus clientes junto ao serviço de custódia da 
83, portanto, o agente de custódia é o representante do investidor perante a Central Depositária. A 
Central Depositária mantém uma estrutura de contas individualizadas em nome de cada investidor 
final, mas não estabelece relação direta com eles. Cada investidor deve procurar um agente de 
custódia, que abrirá uma conta em seu nome na custódia da Central Depositária. 
"A conta de custódia do investidor pode ser movimentada por vários motivos. As principais 
movimentações são os créditos de ativos comprados, os débitos de ativos vendidos e as provisões e 
créditos relativos aos direitos desses ativos (dividendos, juros sobre capital próprio, resgates, 
bonificações, desdobramentos, subscrições etc.). Adicionalmente, a conta pode ser movimentada por 
depósito, transferência e retirada de ativos. A responsabilidade pela movimentação da conta de 
custódia do investidor é do Agente de Custódia do qual o investidor é cliente. Entretanto, a Central 
Depositária informa diretamente aos investidores finais o estoque de ativos deles mantidos sob sua 
responsabilidade." (O mercado de valores mobiliários brasileiro/Comissão de Valores Mobiliários. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários, 2014., p. 251) 
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de Justiça de Minas Gerais) nos autos do Processo 

n° 607984545.2015.8.13.00244 

1.11. RELATÓRIO DO LIQUIDANTE 

CNJ 

14. Foi anexado ao Termo de Acusação o Relatório que o Liquidante da Corval 

apresentou ao Departamento de Liquidações Extrajudiciais do Banco Central do 

Brasil ("BACEN") em 9.2.2015 (complementado pelo Relatório de fls. 60/77, datado 

de 29.6.2015), em atenção ao artigo 11 5 da Lei n° 6.024/74 ("Relatório do 

Liquidante") (fls. 44/59). 

15. O Liquidante, em seu Relatório, descreve a movimentação, sem autorização, 

de ativos na custódia de clientes da Corval para garantir operações de terceiros e 

liberar as garantias que estes terceiros tinham depositado perante a B3. Segundo o 

Liquidante, "o exame que está sendo realizado vem acusando lançamentos errôneos 

em diversas contas, provocados, principalmente, pela utilização de títulos de 

terceiros em garantia de operações de risco ( ... ) temos observado devoluções de 

margens e créditos de dividendos que não foram registrados nas contas dos 

proprietários dos títulos ou das ações, sendo lançados nas contas dos titulares das 

operações garantidas por aqueles títulos" (fls. 48/49). 

16. Segundo o Relatório do Liquidante, a estratégia da Corval consistia em 

oferecer títulos e ações de terceiros em garantia de operações de risco sem a 

devida autorização, conforme abaixo transcrito (fls. 58): 

4 "Extrai-se dos autos que a situação de insolvência da empresa é latente, haja vista que o ativo 
apurado, no montante de R$ 3.116.471,14, sequer poderá cobrir metade dos créditos quirografários, 
uma vez que o passivo foi estimado em R$ 41.022.250,17". 
5 "Art. 11. O interventor, dentro em sessenta dias, contados de sua posse, prorrogável se necessário, 
apresentará ao Banco Central do Brasil relatório, que conterá: a) exame da escrituração, da aplicação 
dos fundos e disponibilidades, e da situação econômico-financeira da instituição; b) indicação, 
devidamente comprovada, dos atos e omissões danosos que eventualmente tenha verificado; c) 
proposta justificada da adoção das providências que lhe pareçam convenientes á 
instituição. Parágrafo único. As disposições deste artigo não impedem que o interventor, antes da 
apresentação do relatório, proponha ao Banco Central do Brasil a adoção de qualquer providência 
que lhe pareça necessária e urgente." Jy;,.LQcl-: 
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a) "ações, CDBs e Títulos Públicos eram oferecidos pela Corval em 

garantia daquelas operações, na maioria das vezes, sem o 

conhecimento dos reais proprietários, em garantia das garantias 

originalmente oferecidas pelos titulares das operações em dinheiro"; 

b) a troca das garantias em dinheiro por ativos em garantia 

"ensejava devolução de margem (crédito efetuado pela Bolsa na 

conta da Corval mantida no Banco Liquidante), da qual a corretora 

se apropriava"; 

c) "esses recursos beneficiavam terceiros, mediante sua 

transferência(. .. ) ou pagamento de terceiros". 

17. A Corretora, portanto, de acordo com o Liquidante, transferia ações e outros 

títulos que estavam na custódia de seus clientes, sem as respectivas autorizações, 

para liberar dinheiro que estava garantindo, perante a B3, operações de risco (tais 

como BTC, termo e opções) destes terceiros. 

18. A utilização dessas ações como garantia para terceiros, em substituição aos 

valores que estavam em garantia anteriormente, gerava devolução de margem em 

dinheiro na conta da Corretora, ou seja, a B3 efetuava um crédito na conta da Corval 

junto à Câmara de Compensação e Liquidação da B3. Porém, a Corval se 

apropriava dos valores da devolução de margem, ao invés de creditá-los na conta de 

seus clientes. 

19. Por fim, o Liquidante afirmou que a "entrega de títulos [e ações] pertencentes 

a clientes em garantia de operações de risco tituladas por terceiros" contribuíram 

para a situação de insolvência da Corretora, uma vez que "constituem indícios da 

utilização de meios fraudulentos que beneficiaram terceiros, em prejuízo do 
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patrimônio da Corretora e de diversos clientes, conforme disposto nos artigos 1686 e 

1737 da Lei n° 11.101/2005" (fls. 59). 

1.111. DESCRITIVO- LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA 

20. Foi anexado ao Termo de Acusação o Descritivo dos procedimentos adotados 

pela Corval nas áreas de Liquidação e Custódia, datado de 13.11.2013. O Descritivo 

foi elaborado pela BSM, revisado por Lizete e aprovado por Carlos Fraga (fls. 79/83). 

21. O referido Descritivo de Liquidação e Custódia é documento formal, assinado 

pelos representantes da Corretora, que compunha a fase inicial da Auditoria em 

campo realizada pela BSM em 2014 para análise dos processos envolvendo 

liquidação e custódia de ativos na Corval, com o intuito de identificar os processos e 

as ferramentas utilizadas pela Corretora para atender aos requisitos regulatórios 

exigidos pelas normas que a Corval estava sujeita para atuação nos mercados 

administrados pela B3. O levantamento dos processos foi feito por meio de 

entrevistas conduzidas pelo auditor da BSM com profissionais da Corretora 

6 "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. 
Aumento da pena 
§ 12 A pena aumenta-se de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se o agente: I - elabora escrituração 
contábil ou balanço com dados inexatos; 11 - omite, na escrituração contábil ou no balanço, 
lançamento que deles deveria constar, ou altera escrituração ou balanço verdadeiros; 111 - destrói, 
apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema 
informatizado; IV - simula a composição do capital social; V - destrói, oculta ou inutiliza, total ou 
parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. 
Contabilidade paralela§ 22 A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até metade se o devedor manteve 
ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação. Concurso 
de pessoas § 32 Nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos contábeis, auditores e outros 
profissionais que, de qualquer modo, concorrerem para as condutas criminosas descritas neste 
artigo, na medida de sua culpabilidade. Redução ou substituição da pena§ 42 Tratando-se de falência 
de microempresa ou de empresa de pequeno porte, e não se constatando prática habitual de 
condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/3 (um terço) a 
2/3 (dois terços) ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos, pelas de perda de bens e valores 
ou pelas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas." 
7 "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." -~""-'-"'' 
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responsáveis pela execução desses processos, os quais foram indicados pelo 

Diretor de Relações com o Mercado da Corretora, no caso Lizete e Carlos Fraga. 

22. Nesse Descritivo, a Corval informou que as transferências de custódia de 

ativos são executadas pela área de Custódia da Corretora, por meio de acesso ao 

sistema CBLC.Net (CAC - Custódia de Ativos), após recebimento de formulário 

fisico denominado "Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários" - STVM -

assinado pelo cliente ou seu representante legal e com reconhecimento de firma 

obrigatório, contendo autorização para a operação (fls. 81). 

23. No Descritivo foi apurado que todos os profissionais da área de Custódia 

tinham acesso ao sistema da Corretora para realização de transferências de 

titularidade de titulas e valores mobiliários e que os extratos contendo as 

movimentações de custódia dos clientes eram enviados mensalmente pela área de 

Custódia Bovespa da Corretora aos clientes, por meio de correspondências ou e

mail. 

24. Conforme será detalhado no mérito deste parecer, as transferências de ações 

entre as contas de custódia que são objeto da Acusação não seguiram o 

procedimento do Descritivo. 

I.IV. DEFESA 

25. Carlos Fraga foi intimado a respeito do Termo de Acusação em 15.6.2016 (fls. 

86), Lizete em 14.6.2016 (fls. 89), e Robson, por fim, em 16.6.2016 (fls. 92). Carlos 

Fraga pediu dilação de prazo para a apresentação de defesa (fls. 102/1 03), o que foi 

concedido (fls. 1 05). 

26. Lizete apresentou defesa tempestivamente em 11. 7.2016, acostada às 

fls. 93/97. 

27. Em suas alegações, Lizete afirmou que: 

t,:2" 
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(a) a prática irregular apontada pela Acusação, de transferência de 

custódia sem autorização dos clientes, era comum "e constou entre 

os 'Atos e Omissões Danosos' elencados no Relatório elaborado 

pelo Sr. 

instituição"; 

Liquidante extrajudicial da 

(b) "atuou na prática referida", consistente na transferência de ativos 

de clientes sem autorização expressa. "Entretanto, cabe citar, em 

minha defesa, que sempre agi na condição de funcionária 

subalterna, obedecendo a ordens pessoais expressas verbais e via 

e-mail do Diretor, Sr. Carlos Augusto Vieira Fraga, conforme se pode 

comprovar pelo e-ma i I que constitui o anexo n° 1" (fls. 93). 

28. Lizete anexou à sua defesa, correspondência eletrônica enviada a ela por 

Carlos Fraga no dia 7.11.2013, por meio da qual Carlos Fraga solicita a 

transferência de ações da carteira de um cliente para "a carteira de garantia" de 

outros clientes, assessorados por agente autônomo. 

29. Robson apresentou defesa tempestivamente, também em 11 .7.201 6, 

acostada às fls. 99. Em sua defesa, não contesta a Acusação e afirma que "todas as 

transferências citadas no processo n° 9/2016, foram feitas mediante ordem expressa 

do Sr. Diretor da Área de Bolsa, Sr. Carlos Augusto Vieira Fraga". 

30. Carlos Fraga apresentou defesa tempestivamente em 15.8.2016, acostada às 

fls. 107/134. 

31. A Defesa de Carlos Fraga apresentou, em linhas gerais, os seguintes 

argumentos: (1 ) questões relacionadas à admissibilidade da Acusação, (2) 

contestação das conclusões do Relatório do Liquidante e (3) análise da transferência 

de ativos entre os clientes da Corval, tratados pela Acusação como "Transferência 

Irregular de Custódia" e por Carlos Fraga, como "aluguel interno de ações". 
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32. Em suas alegações, Carlos Fraga afirmou que: 

(1) INADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO 

a) O Termo de Acusação não demonstra a autoria e a materialidade da conduta 

do Defendente, uma vez que se baseou em relatório do liquidante, "já 

desqualificado" e em Processo de MRP (fls. 126), não havendo "individualização da 

conduta do Defendente, para fins de análise de autoria que se faz necessária e da 

comprovação de efetiva participação nas citadas infrações" (fls. 126); 

b) A ICVM 333/2000 não capitula a infração administrativa apontada no Termo 

de Acusação. A BSM valeu-se de interpretação por analogia da ICVM 333/2000 em 

prejuízo do Defendente, criando conduta condenável, que não se encaixa nas 

infrações descritas na norma ("analogia in matam partem"): "como a instrução 

333/2000 regula operações irregulares mediante fraude documental, não pode ser a 

mesma utilizada para situações de empréstimo interno principalmente nos casos 

onde os clientes eram remunerados e não questionavam as ações" (fls. 126); 

c) Os bens do Defendente encontram-se indisponíveis, logo eventuais sanções 

pecuniárias não teriam eficácia. "Portanto, requer-se preliminarmente o 

arquivamento do presente procedimento administrativo" (fls. 111 ); 

(2) RELATÓRIO DO LIQUIDANTE 

d) O Relatório do Liquidante, previsto no artigo 11, da Lei n° 6.024/1974, não 

possui caráter de inquérito conclusivo sobre as causas que levaram a Corval á 

insolvência, por isso esse Relatório não poderia ser utilizado para análise da 

responsabilidade dos ex-administradores da Corval (fls. 1 09); 

e) "O documento com valor legal para apurar responsabilidades de ex

administradores é o relatório emitido pela comissão de Inquérito, instaurada por ato 

do presidente do Banco Central do Brasil" (fls. 109); 
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f) O procedimento "de responsabilização dos ex-administradores" está previsto 

nos artigos 39 a 49 da Lei n° 6.024/1974, que detalhada o inquérito administrativo 

realizado pelo BACEN. "Desta forma, não é razoável a utilização do relatório [do 

Liquidante] para providências sancionadoras ou conjunto probatório, uma vez que 

este relatório pode possuir vicio, visando atribuir aos ex-administradores prejuízos 

decorrentes de decisões e omissões do liquidante após a decretação da liquidação 

extrajudicial pelo Banco Central do Brasil (fls. 108/1 09)"; 

g) É estranho que o departamento jurídico da BSM tenha utilizado o Relatório do 

Liquidante, "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. 11 O); 

h) As manifestações do Liquidante da Corval não deveriam ser acolhidas neste 

processo, pois há, na conduta do Liquidante, indícios de crimes falimentares. 

Durante o processo de liquidação extrajudicial da Corretora, o Liquidante declarou 

como inadimplentes alguns clientes que possuíam saldo na Corretora. Esses 

clientes tiveram suas próprias garantias e os ativos alugados de terceiros (como 

garantias) executados. "Posteriormente, apesar da suposta inadimplência os 

mesmos clientes foram automaticamente reconhecidos como credores 

quirografários, dispensados de apresentar declaração de crédito, por possuírem 

saldos em suas contas correntes" (fls. 120); 

(3) ALUGUEL INTERNO DE AÇÕES 

i) Os procedimentos de "aluguel interno de ações" ocorridos na Corval -tratados 

pela Acusação como 'Transferência Irregular de Custódia" - foram realizados por 

agentes autônomos de investimentos, prepostos da Corretora. Esses agentes 

autônomos prospectavam entre seus clientes aqueles que tinham interesse na 

operação de "aluguel interno de ações" (fls. 111 ); 
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j) "Estes Agentes Autônomos, após pactuada a operação com seus clientes, 

disponibilizavam ao BackOffice da instituição a listagem de clientes que estavam 

com suas ações disponíveis ao aluguel interno, sendo utilizadas à medida da 

necessidade das operações de long & shorl realizadas também pelos clientes dos 

Agentes Autônomos de Investimentos (. .. ) Este procedimento era comum e 

corriqueiro na Corval CVM S/ A desde o ano de 2009" (fls. 111 ); 

k) 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); 

I) 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); 

m) O único descontentamento com as operações de "aluguel interno de ações" 

foi apresentado por-(fls. 113); 

n) O Defendente nunca acessou o sistema B3, CBLC ou Sinacor para qualquer 

procedimento de back-office, sendo solicitada sua assinatura em STVM, somente 

após a conferência de assinaturas, realizada pelo departamento de cadastro e do 

procedimento regular realizado pelo departamento de custódia (fls. 113); 

o) Todos os acessos em nome do Defendente foram realizados por Lizete, 

usando o /ogin FRAGA (fls. 113); 

p) "A Sra. Lizete da Conceição afirma que todas operações foram feitas por 

ordem ou autorizadas pelo diretor Carlos Augusto Vieira Fraga, no entanto, sem 

anexar qualquer e-mail, bilhete ou telefonema gravado que consubstanciem suas 

declarações, sendo certo somente sua confissão de utilização de senha diversa de 

seu pessoal para o registro das operações" (fls. 113); 

-~"',.;..;Y 
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q) "O aluguel interno de ações sempre foi uma saida de liquidez buscada pelos 

ex-administradores da Corval CVM S/A, a partir da redução de capital autorizada 

pelo Banco Central ( ... ) no entanto, jamais o diretor teve notícia de qualquer 

operação de aluguel realizada, sem o consentimento e remuneração dos clientes 

cedentes, especialmente aquelas pactuadas com os Agentes Autônomos de 

Investimento que posteriormente foram caracterizados pela comissão de Inquérito 

( ... )" (fls. 116/117). 

33. Ao final da Defesa, Carlos Fraga requer produção de provas com oitiva de 

testemunhas e produção de relatórios complementares pela BSM. As provas 

relacionam-se à apuração dos fatos narrados pelo Liquidante no Relatório de fls. 

44/77. 

I. V. PRODUÇÃO DE PROVAS 

34. Carlos Fraga, em suas razões de defesa, especificou provas a serem 

produzidas (fls. 1 07/135). 

35. O Diretor de Autorregulação, nos termos do artigo 4°8 do Regulamento 

Processual da BSM, decidiu (fls. 136/142), pelo parcial provimento do pedido de 

provas. 

36. As provas requeridas por Carlos Fraga são apresentadas abaixo. Para melhor 

entendimento, apresentamos todas as provas requeridas por Carlos Fraga em duas 

tabelas, a primeira com a identificação das provas deferidas e a segunda com a 

identificação das provas indeferidas. As provas deferidas são apresentadas na 

primeira tabela, as provas indeferidas pelo Diretor de Autorregulação, em decisão 

ratificada pela Conselheira Aline de Menezes Santos, são apresentadas na segunda 

tabela: 

6 "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 á sua produção". '11éc-·--·· 
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a.1) 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" 
(fls. 128)9

. 

b. 1) Oitiva do Sr. Superintendente de Auditoria de Negócios da BSM, 
para prestar esclarecimentos "sobre os procedimentos de auditoria de participante 
adotados na auditoria para solicitação e recepção de documentos referentes a STVM, em 
especial no "Procedimento de Auditoria Especifica 6712014" e Auditoria Anual de 
Participante em 2013, cujo descritivo de Liquidação e Custódia encontra-se em anexo 
(DOC V) ao termo de acusação elaborado pela BSM Supervisão de Mercado, 
especialmente sobre o colaborador da CORVAL CVM SIA responsável por entregar as 
solicitações de documentos de custódia aos auditores de campo" (fls. 1281129) 

c. 1) Oitiva do Sr. para prestar esclarecimentos "sobre as 
tratativas de empréstimo privado de ações realizadas com o Sr. 
-· assim como dos fatos que desenrolaram deste acordo realizado entre as duas 
partes, ainda no ano de 2013, colimando posteriormente em desentendimento e posterior 
reclamação junto a BM&FBOVESPA e Ouvidoria da Corval CVM S/ A" (fls. 129). 

d. 1) Envio de oficio ao Banco Central do Brasil, "solicitando a juntada do relatório da 
comissão de inquérito, em especial o depoimento da Sra. Lizete Conceição" ou ajuntada 
de partes do referido relatório em posse do defendente (fls. 133f0

. 

a. 2) Oitiva dos 
- e Sra. "acerca dos procedimentos de 
liquidação e custódia adotados pela Corval CVM S/ A juntamente a BM&FBovespa e CBLC 
a partir do pregão de 11 de setembro de 2014, em especial referente as operações de 
'empréstimo privado"' (fls. 127). 

b. 2) Oitiva do Sr. Ronaldo antigo gerente de operações da Corval e 
autônomo de inua·<:TIITJ" meio da Tendências 

9 O Diretor de Autorregulação indeferiu a prova testemunhal do Sr. em relação aos 
"períodos anteriores ao selecionado", tendo em vista que estes fatos não são pertinentes ao Processo 
Administrativo em referência, uma vez que tratam de período diverso do mencionado no Termo de 
Acusação (fls. 3). 
10 O Diretor de Autorregulação deferiu a juntada por Fraga de partes do relatório da comissão de 
inquérito do Banco Central do Brasil, que estava, alegadamente, em posse do Defendente. ·,\--,<-...:->-;.:....::.: 
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para esclarecer como se davam os procedimentos de "aluguel 
interno" anteriormente a gestão de Carlos Augusto Vieira no caso 
dos clientes (fls. 117 e 
118). 

c. 2) Oitiva do Sr. soc1o administrador da 
esclarecer "sobre operações de 'empréstimo privado' realizadas com ações 
de Petrobras, em períodos anteriores ao selecionado e também no período abrangido pelo 
'Relatório de Auditoria Especifica 6712014 ', parte dos autos deste processo 
administrativo" (fls. 128/1

. 

d. 2) Oitiva do Sr. Diretor Executivo de Operações da 
BM&FBOVESPA "acerca dos procedimentos de liquidação e custódia adotados pela 
CORVAL CVM SIA, após a decretação de sua liquidação extrajudicial em 11 de setembro 
de 2014, assim como esclarecimentos acerca dos manuais de liquidação e custódia de 
operações da BM&FBOVESPA e sua aplicação em casos concretos ocorridos no 
participante liquidado" (fls. 129). 

e.2) Elaboração de relatório por parte da BM&FBOVESPA contendo a "relação de 
operações de 'empréstimo interno' realizados no período de 2009 a 2016" (fls. 129). 

f 2) Levantamento pela Superintendência de Auditoria e Negócios de "todas operações de 
'empréstimo interno ' realizadas pelo participante CORVAL CVM S/A 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" (fls. 130). 

g.2) Levantamento de "todas [as] liquidações de operações envolvendo ativos que se 
encontravam [em] 'empréstimo interno', cujaocorrência tenha sido registrada nos sistemas 
da BM&FBOVESP A após o pregão de 1 O de setembro de 2014" (fls. 131). 

h.2) 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 SIA, detinham recursos 
suficientes 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 " (fls. 131 1132). 

37. As provas testemunhais deferidas, a exceção dos esclarecimentos do Sr. 

deveriam ser apresentadas pelo Defendente, por meio de 

instrumento público, no prazo de 15 dias a contar do recebimento da decisão do 

11 Conforme nota de rodapé anterior, o Diretor de Autorregulação indeferiu a prova testemunhal do Sr. 
••••••• em relação aos "períodos anteriores ao selecionado", tendo em vista que estes 
fatos não são pertinentes ao Processo Administrativo em referência, uma vez que tratam de período 
diverso do mencionado no Termo de Acusação (fls. 3). ,,, . . · ~ 
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Diretor de Autorregulação. Os esclarecimentos solicitados ao Sr. 

à época, Superintendente de Auditoria e Negócios da BSM, deveriam ser solicitados 

pela própria BSM e enviados para conhecimento das partes deste Processo 

Administrativo. 

38. O Diretor de Autorregulação, em relação às provas indeferidas, entendeu que 

tratavam de acontecimentos e períodos diversos dos mencionados no Termo de 

Acusaçao, devendo as provas se ater aos fatos e ao período tratados no Termo de 

Acusação. 

39. Diante do indeferimento de parte das provas especificadas, Carlos Fraga 

apresentou recurso contra a decisão do Diretor de Autorregulação. O Defendente, 

em suas razões recursais (fls. 145/150), alegou que "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". Assim, as provas requeridas 

demonstrariam todos os fatos relacionados ao Relatório do Liquidante. 

Alternativamente, Carlos Fraga requereu que o Relatório do Liquidante fosse 

desentranhado dos autos e as referências a esse Relatório suprimidas do Termo de 

Acusação, caso não fosse deferida a produção de provas referente ao Relatório do 

Liquidante (fls. 149). 

40. O Recurso apresentado por Carlos Fraga foi distribuído, nos termos do artigo 

5°12 do Regulamento Processual da BSM, para a Conselheira Aline de Menezes 

Santos, que julgou improcedente o recurso de Carlos Fraga, nos seguintes termos: 

"( .. . ) as provas indeferidas referem-se a atos ou fatos estranhos ao Período 

Relevante [16.04.2013 a 05.06.2014], sendo algumas anteriores à gestão do 

Acusado junto à Corval, que não está em discussão nos autos, e outras posteriores 

12 "Artigo 5° - 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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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, 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" (fls. 155/156). 

41. A Relatora considerou o pedido subsidiário de Carlos Fraga descabido. Para 

a Conselheira, o Relatório do Liquidante não deveria ser descartado ou suprimido 

dos autos, 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" (fls. 158). 

42. Por fim, a Relatora apontou que as provas testemunhais deferidas pelo 

Diretor de Autorregulação deveriam ser apresentadas por meio de instrumento 

público, e não por oitiva presencial das testemunhas, em atenção aos princípios da 

economia e da celeridade processual (fls. 158/159). 

43. Após a decisão da Conselheira Aline de Menezes Santos, proferida em 

1°.11 .2016, o Diretor de Autorregulação solicitou ao Sr. 

Superintendente da SAN à época dos fatos (fls. 160), que apresentasse por escrito 

os esclarecimentos solicitados pelo Defendente em relação aos "procedimentos de 

auditoria de participante adotados na auditoria para solicitação e recepção de 

documentos referentes a STVM, em especial no Procedimento de Auditoria 

Especifica 6712014 e Auditoria Anual de Participante 2013, cujo descritivo de 

Liquidação e Custódia encontra-se em anexo (DOC V) ao termo de acusação 
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elaborado pela BSM Supervisão de Mercados, especialmente sobre o colaborador 

da CORVAL CVM S/A responsável por entregar as solicitações de documentos de 

custódia aos auditores de campo" (fls. 128/129)- item (b.1) da tabela acima. 

44. Os esclarecimentos apresentados pelo Sr. , descritos no 

Memorando Interno n° 20/2016 (fls. 161/177), descreveram as principais etapas das 

auditorias operacionais e auditorias específicas realizadas pela BSM. "No presente 

processo administrativo verifica-se a ocorrência de ambos os tipos de auditoria 

realizadas na Corval ( ... ): a anual relativa ao ano de 2013, que teve o descritivo 

relativo ao processo de liquidação e custódia, datado de 13.11.2013, juntado aos 

autos do processo em referência ("Auditoria Operacional"), e a específica que gerou 

o relatório 067/2014 que também foi juntado ao processo ("Auditoria Específica")" 

(fls. 164/165). 

45. De acordo com esses esclarecimentos, durante os procedimentos de 

Auditoria Operacional na Corval, foram solicitados os documentos de Solicitação de 

Transferências de Valores Mobiliários ("STVM"), aptos a demonstrar que as 

transferências de custódia foram autorizadas pelos clientes cedentes. Como 

resultado da Auditoria Operacional verificou-se que "as solicitações de 

transferências de ativos do cliente 

apresentadas pela Corretora" (fls. 165). 

não foram 

46. A Auditoria Específica realizada na Corval tinha por objetivo apurar as 

transferências de custódia entre clientes da Corretora registradas no sistema da B3, 

durante o período compreendido entre janeiro de 2011 a junho de 2014 e verificar a 

existência de autorizações dos clientes cedentes para as transferências efetuadas 

neste período (fls. 65). 

47. De acordo o Sr. durante o procedimento de Auditoria 

Específica, foram solicitadas à Corval a apresentação de 667 STVM, das quais 271 

não foram apresentadas. Carlos Fraga, Lizete e Robson foram identificados como os 
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responsáveis por realizarem estas transferências de custódia sem a autorização dos 

clientes da Corretora. 

48. O Sr. - também esclareceu que houve colaboraçao por parte dos 

funcionários da Corval, incluindo Carlos Fraga, na qualidade de Diretor de Relações 

com o Mercado da Corretora, no atendimento aos questionamentos e solicitações da 

BSM, apesar de a Corretora não ter entregado 271 STVM, após 10 solicitações por 

e-mail por parte da auditoria da BSM, conforme correspondências eletrônicas de fls . 

168/177. 

49. A decisão proferida pela Conselheira Aline de Menezes Santos e os 

esclarecimentos prestados pelo Sr. Alexandre Tamura foram enviados para ciência e 

manifestação de Carlos Fraga em 8.11 .2016 (fls. 178/180). Na mesma oportunidade, 

foi concedido prazo de 15 dias para que Carlos Fraga apresentasse as provas 

deferidas pelo Diretor de Autorregulação. 

50. O prazo de manifestação de Carlos Fraga transcorreu sem que nenhuma das 

provas deferidas que deveriam ter sido produzidas por Carlos Fraga fosse juntada 

aos autos pelo Defendente. 

51. Os esclarecimentos prestados pelo Sr. também foram 

enviados para ciência e manifestação de Lizete (fls. 181/182) e de Robson (fls. 

183/184), em 21.12.2016. 

52. Apenas Lizete apresentou manifestação (fls. 185/200) sobre os 

esclarecimentos prestados pelo Sr. oportunidade na qual 

reforçou os argumentos apresentados em defesa, alegando que sempre agiu na 

condição de funcionária subalterna, obedecendo às ordens de Carlos Fraga, seu 

superior hierárquico (fls. 185). 
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I. VI. TERMO DE COMPROMISSO 

53. Os Defendentes não manifestaram intenção de celebrar Termos de 

Compromisso com a BSM. 

11. MÉRITO 

54. Este parece tratará preliminarmente das alegações de questões de 

admissibilidade13 da Acusação argumentadas em defesa por Carlos Fraga e, na 

Seção seguinte, analisará os argumentos de mérito da Acusação e das Defesas. 

11. I. PRELIMINARES 

55. Carlos Fraga em sua defesa alega a invalidade do Termo de Acusação que 

instaurou o presente processo administrativo. Em essência, sustenta a nulidade do 

processo administrativo e a inadmissibilidade da Acusação com os seguintes 

argumentos: (1) ausência de demonstração de autoria e materialidade da conduta 

imputada a ele, uma vez que o Termo de Acusação se baseou em Relatório do 

Liquidante da Corval; (2) ausência de tipificação, uma vez que a ICVM 333/2000, 

supostamente violada pelo Defendente, não tipifica a conduta imputada a ele 

(analogia "in ma/am partem") e (3) a ineficácia de sanções pecuniárias, em razão de 

seus bens estarem bloqueados pela BACEN desde a decretação da liquidação 

extrajudicial da Corval. 

56. Os argumentos de Carlos Fraga, como será demonstrado a seguir, não 

acarretam a nulidade do processo e nem a inadmissibilidade da Acusação. 

13 Questões de admissibilidade do procedimento consistem na verificação da possibilidade de a 
questão principal, o objeto central do procedimento, ser apreciado no processo. ,_ 
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(1) Ausência de demonstração de autoria e materialidade da conduta e 

utilização do Relatório do Liquidante 

57. O artigo 2°14 do Regulamento Processual BSM, vigente à 

instauração do Termo de Acusação, previa que havendo indícios da 

época da 

prática de 

ilícitos, o Diretor de Autorregulação poderá determinar a instauração de processo 

administrativo, mediante Termo de Acusação, no qual deverá constar a descrição 

dos fatos investigados e dos elementos de autoria e materialidade das infrações 

imputadas 1 
s_ 

58. Diferentemente do alegado por Carlos Fraga, o Termo de Acusação 

demonstra a autoria e a materialidade dos Defendentes. A materialidade das 

infrações praticadas foi apresentada nas conclusões do Relatório de Auditoria 

(Documento 11 anexo ao Termo de Acusação), em que se demonstrou a realização 

de 271 transferências de ações entre contas de custódia sem autorização dos 

clientes da Corval, no período compreendido entre 16.4.2013 e 5.6.2014, quando 

Carlos Fraga era diretor estatutário da Corval (eleito em 16.4.2013) e Diretor de 

Relações com o Mercado dessa mesma Corretora, a partir de 5.7.2013. A autoria 

também está comprovada no Termo de Acusação, uma vez que evidencia-se no 

Relatório de Auditoria (fls. 20/39) e no Memorando Interno n° 9/2016 (Documento 111 

anexo ao Termo de Acusação) (fls. 42), que 137 transferências de ações entre 

contas de custódia sem anuência de clientes foram realizadas pelo usuário 

C FRAGA, de responsabilidade de Carlos Fraga. 

59. Nesse mesmo sentido, foram demonstrados indícios de autoria e 

materialidade nos casos de Lízete e Robson. 

14 "Artigo 2"- Havendo suficientes indicias da prática de ilícitos, o Diretor de Autorregulação poderá 
determinar a instauração de processo administrativo, mediante Termo de Acusação, no qual deverá 
constar: I- nome e qualificação dos acusados; li- descrição dos fatos investigados e dos elementos 
de autoria e materialidade das infrações; e 111- os dispositivos legais ou regulamentares infringidos." 
15 O processo administrativo disciplinar por possuir caráter sancionador assemelha-se à ação penal e 
exige justa causa como condição da viabilidade do processo, correspondente aos indícios de 
materialidade (da conduta irregular) e de autoria. 
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60. A Acusação demonstra a autoria e a materialidade das irregularidades 

realizadas pelos Defendentes, (a) com as descrições detalhadas das condutas 

violadoras da norma 16
; (b) com a comprovação da ocorrência das condutas 

apontadas17
, com o detalhamento de fatos que comprovam a ocorrência de 

transferências de ações entre contas de custódia de clientes; bem como (c) com a 

indicação e a transcrição dos dispositivos normativos violados que fundamentam a 

Acusação1a 

61. Portanto, há nos autos provas que justificaram a instauração deste processo 

administrativo em face de Carlos Fraga, de Lizete e de Robson para apuração de 

irregularidades na transferência de ações entre contas de custódia de clientes da 

Corval, com base no artigo 2° do Regulamento Processual BSM. Os fatos 

relacionados a esses indicias e a participação de cada Defendente, conforme 

demonstrados no Relatório de Auditoria (fls. 20/39) e no Memorando Interno 

n° 9/2016 (fls. 42), foram todos descritos no Termo de Acusação. 

62. Carlos Fraga também alegou que o Termo de Acusação não poderia ter se 

utilizado do Relatório do Liquidante para definir a autoria e materialidade das 

infrações ali indicadas. Contudo, conforme acima demonstrado, o Termo de 

Acusação utilizou o Relatório de Auditoria e o Memorando Interno n° 9/2016 para 

comprovar a autoria e materialidade das irregularidades cometidas pelos 

Defendentes. 

63. O Relatório do Liquidante foi utilizado como "elemento adicional de 

convencimento" (fls. 157) de conduta identificada no Processo de MRP 27/2014 e 

16 Fls. 7, item 27: "Carlos 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". 
17 Fls. 3: "Referida auditoria especifica, que gerou o Relatório de Auditoria, apurou das 667 (seis 
ccentos 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 16.4.2013 a 
05.06.2014, não tinham autorização de clientes para serem efetuadas. Os responsáveis por estas 
transferências foram Carlos Augusto Fraga, Lizete e Robson, conforme Memorando SAN." 
18 Fls. 2 e 9. 
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apurada no Relatório de Auditoria, conforme destacado pela Conselheira Aline de 

Menezes Santos. 

64. Referido Relatório, conforme exposto na Lei n° 6.024, de 13 de março de 

1974 ("Lei 6.024/74"), que dispõe sobre a liquidação extrajudicial de instituições 

financeiras, é documento obrigatório, elaborado pelo Liquidante para demonstrar ao 

Banco Central do Brasil ("BACEN") a situação econômico-financeira da instituição e 

os atos e omissões eventualmente verificados 1B Com base no Relatório do 

Liquidante, o Bacen, nos termos do artigo 21 20 da Lei 6.024/74, poderá autorizar o 

Liquidante a prosseguir com a liquidação extrajudicial da instituição e requerer a 

falência da entidade. 

65. O Termo de Acusação refere-se ao Relatório do Liquidante nos itens 15 a 19 

e item 2421
, destacando a finalidade das transferências de ações e títulos entre 

19 Art. 11. O interventor, dentro em sessenta dias, contados de sua posse, prorrogável se necessário, 
apresentará ao Banco Central do Brasil relatório, que conterá: a) exame da escrituração, da aplicação 
dos fundos e disponibilidades, e da situação econômico-financeira da instituição; b) indicação, 
devidamente comprovada, dos atos e omissões danosos que eventualmente tenha verificado; c) 
Pcroposta justificada da adoção das providências que lhe pareçam convenientes à instituição. 

0 "Art. 21. A vista do relatório ou da proposta previstos no artigo 11, apresentados pelo liquidante na 
conformidade do artigo anterior o Banco Central do Brasil poderá autorizá-lo a: a) prosseguir na 
liquidação extrajudicial; b) requerer a falência da entidade, quando o seu ativo não for suficiente para 
cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos quirografários, ou quando houver fundados indícios 
de crimes falimentares." 
21 "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 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&FBOVESPA efetuava um crédito na conta da Corval junto a Câmara de Compensação e 
Liquidação da BM&BOVESPA efetuava um crédito na conta da Corval junto à Câmara de 
Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA. Porém, ao invés de creditar 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, em prejuízo ao seu 
próprio e a diversos clientes e que podem ser caracterizadas como indício de crime falimentar, nos 
termos dos artigos 168 e 179 da Lei n° 11.10112005." 
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contas de custódia sem autorização dos clientes da Corval, conforme apuração do 

Liquidante. Desta forma, o Relatório do Liquidante não apresenta a autoria e a 

materialidade dos fatos, conforme fez o Relatório de Auditoria e o Memorando 

Interno n° 9/2016. Assim, o Relatório do Liquidante não é relevante para a 

verificação da conduta irregular imputada aos Defendentes, uma vez que qualquer 

que seja a finalidade desses atos, os Defendentes, conforme comprovado, 

realizaram as transferências de ações entre contas de custódia de clientes sem as 

necessárias autorizações. 

66. O voto da Conselheira Aline de Menezes Santos faz a seguinte afirmação a 

respeito da utilização do Relatório do Liquidante pela Acusação: 

"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 ( ... ) 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, inciso 11, Instrução 461/07) justamente pela ausência de respaldo 

em prévia autorização do cliente, tendo resultado por isso na 

concessão de ressarcimento ao reclamante. ( ... ) Em seguida as 

supostas transferências não autorizadas foram analisadas pela BSM 

em auditoria ad hoc própria para apurá-las, realizada entre 7.7.2014 

e 30.7.2014, de que resultou relatório datado de 06.8.2014" (fls. 

156/157). 

"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." -~'""-- · 
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67. Portanto, o Relatório do Liquidante, anexado como parte integrante do Termo 

de Acusação, consiste em fonte de informação, submetida ao contraditório, que não 

foi adotada como único elemento probatório pela Acusação. 

68. A Acusação está completa e os autos foram instruidos com cópia digital 

integral do Processo de MRP 27/2014 (fls. 12) no qual foram constatadas as 

irregularidades apontadas, posteriormente apuradas em Auditoria Específica, que 

possibilitaram aos Defendentes exercerem seu direito de defesa, com amplo acesso 

à documentação que dá subsidio à Acusação, inclusive para especificar as razões 

pelas quais entende não ter sido produzida na Acusação prova suficiente da 

violação do artigo 3° da ICVM 333/2000. 

69. Conforme apontado na seção I.V. acima, Carlos Fraga especificou provas que 

pretendia produzir, das quais 4 foram deferidas, mas nunca juntadas aos autos pelo 

Defendente. 

(2) Ausência de tipificação 

70. De acordo com Carlos Fraga, os fatos descritos e a suposta conduta irregular 

do Defendente não se enquadram na definição do artigo 3° da ICVM 333/2000, 

apontada como norma violada. Segundo o Defendente, a referida Instrução dispõe 

apenas sobre "operações irregulares mediante fraude documental" (fls. 126). Assim, 

a BSM, por analogia ("in matam partem"22
) e por interpretação extensiva, teria 

utilizado a ICVM 333/2000 para imputar conduta irregular, sem previsão normativa 

específica anterior. 

71. O argumento da Defesa não procede. A ICVM 333/2000 estabeleceu normas 

visando prevenir a ocorrência de negócios e transferências de custódia irregulares 

contra a vontade dos investidores, exigindo dos Participantes diligências e 

22 O principio da reserva legal veda interpretação extensiva ou analogia in malam partem. No direito 
penal, de acordo com o principio da reserva legal, nenhum fato pode ser considerado crime se não 
existir uma lei que o enquadre como fato típico e nenhuma pena pode ser aplicada se não houver 
sanção pré-existente, correspondente ao fato. 
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procedimentos espec1a1s para prevenção de tais ocorrências, conforme 

expressamente disposto no artigo 1°23 da ICVM 333/2000. A finalidade da norma é, 

portanto, a proteção dos investidores em operações de mercado organizado, 

incluindo a custódia dos ativos negociados no mercado organizado, não se limitando 

aos casos em que o investidor possa ser prejudicado por falsificações e fraudes 

documentais, conforme afirmado por Carlos Fraga. 

72. A ICVM 333/2000 foi publicada após atividades de fiscalização nas quais a 

CVM "constatou a existência de negociações envolvendo documentos e procurações 

falsas, bem como de endossos falsificados em cheques emitidos por integrantes do 

sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários a seus clientes". Esse é o 

contexto em que a norma foi publicada, de acordo com os "Considerandos"24 

Porém, o conteúdo de referida instrução é mais abrangente, estabelecendo deveres 

específicos para os Intermediários e, por consequência, para os prepostos 

responsáveis pelas condutas reguladas pela ICVM 333/2000. 

73. O artigo 3° da ICVM 333/2000 determina que integrantes do sistema de 

distribuição de valores mobiliários só podem transferir a titularidade de valores 

mobiliários com a ordem expressa do titular. Desta forma, Carlos Fraga, Lizete e 

Robson deveriam ter ordem dos clientes para realizar as transferências de ações 

entre a custódia de clientes, o que no presente caso não era feito, conforme 

demonstrado no Termo de Acusação e no Relatório de Auditoria. 

74. Verifica-se que a ICVM 333/2000 destina-se aos integrantes do sistema de 

distribuição de valores mobiliários, o que inclui os Intermediários (artigo 1°, inciso 1
25 

23 "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." 
24 Item "b" dos "Considerandos" da ICVM 333/2000". 
25 "Art. 1° Considera-se, para os efeitos desta Instrução: I - intermediário: a instituição habilitada a 
atuar como integrante do sistema de distribuição, por conta própria e de terceiros, na negociação de 
valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários; , 
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da Instrução CVM n° 505/2011) e os seus prepostos, que são as pessoas que 

praticam os atos em nome da pessoa jurídica26
. 

75. A CVM já condenou prepostos dos Intermediários por infração à ICVM 

333/2000, como se verifica, por exemplo, das decisões nos Processos 

Administrativos Sancionadores n° SP2006/0168, SP2004/0154 e SP2003/288. 

76. Portanto, no presente caso, Carlos Fraga, Lizete e Robson, prepostos da 

Corval, ao transferirem a titularidade de valores mobiliários entre contas de custódia 

de clientes, sem a ordem expressa dos clientes, descumpriram o disposto no artigo 

3o da ICVM 333 e o item 73 do Roteiro Básico. 

(3) A ineficácia de sanções pecuniárias ao Defendente 

77. Carlos Fraga afirma ainda que o processo deverá ser arquivado, pois eventual 

sanção pecuniária não teria efeito em razão das constrições sobre o seu patrimônio, 

decorrentes do processo de intervenção e liquidação extrajudicial da Corval pelo 

BACEN. 

78. A esse respeito, ressalta-se que as penalidades que podem ser aplicadas 

pelo Conselho de Supervisão da BSM, após decisão final em processo 

administrativo disciplinar, são: advertência, multa, suspensão e inabilitação 

temporárian 

79. O tipo de penalidade aplicada, se de natureza pecuniária ou não, e o 

montante de cada uma das penas devem atender à finalidade educativa (preventiva) 

26 Nesse sentido leciona Rafael Munhoz de Mello (in Principies Constitucionais de Direito 
Administrativo Sancionador, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 208/209): "( ... ) a vontade da pessoa 
juridica é fruto da manifestação de vontade das pessoas fisicas a ela integradas ( ... ) para que seja 
observado o principio da culpabilidade, há que se investigar se a atuação das pessoas fisicas que 
integram a pessoa juridica é dolosa ou culposa. Dito de outro modo: para que se configure a infração 
administrativa, a pessoa fisica que age em nome da pessoa juridica deve praticar a conduta ilicita 
com dolo ou culpa strictu sensu. Se assim age, descumprindo um dever imposto á pessoa juridica, 
imputa-se a esta a má conduta praticada, devendo-se-lhe impor a correspondente sanção 
administrativa." 
27 Conforme artigo 58 do Regulamento Processual da BSM. 

~"-"~ 
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da pena, que visa desestimular comportamentos irregulares apurados nos processos 

administrativos, servindo de estímulo à observância dos deveres prescritos nas 

normas que regem o mercado de capitais, além de demonstrarem a reprovabilidade 

da conduta para os demais participantes do mercado. 

80. As penas imputadas também devem atender adequadamente à finalidade 

retributiva da pena28
, sendo fixadas em montantes necessários e suficientes à 

reprovação das irregularidades apontadas. 

81. Portanto, a situação econômica de Carlos Fraga não é relevante para o 

encaminhamento deste processo e não justifica o pedido de arquivamento. Isto 

porque eventuais penas aplicadas neste processo - que variam de repreensão 

(pena de advertência) até impedimentos temporários (penas de suspensão e 

inabilitação) visam à repreensão e à prevenção do ilícito apurado 

administrativamente. 

82. Afastados todos os argumentos de inadmissibilidade da Acusação, passa-se 

à análise de mérito. 

28 "A proporcionalidade da sanção criminal ou administrativa decorre de seu caráter retributivo. Na 
medida em que encontra seu fundamento no princípio ético da Justiça, não em qualquer 
manifestação de vingança por parte do Estado, deve a pena, nesse mesmo princípio, conter os seus 
limites ( ... ). No âmbito do direito administrativo brasileiro, o princípio da proporcionalidade das 
punições foi consagrado pela Lei n• 9. 784/1999, segundo a qual o processo administrativo deve 
observar o 'critério da adequação entre os meios e os fins, vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 
interesse público ( ... ) (artigo 2°, parágrafo único, inciso VI)" (EIZIRIK, Nelson et. ai. Mercado de 
Capitais Regime Jurídico, Rio de Janeiro, Renovar, 2011. P.350-1 )" 

•L . C:: 
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11.11. ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA 

83. As defesas apresentadas por Lizete e Robson não contestam os fatos 

apresentados pela Acusação e se restringem a imputar a responsabilidade dos fatos 

a Carlos Fraga. 

84. A defesa de Carlos Fraga, por sua vez, afirma que (I) o Relatório do 

Liquidante não poderia ter sido utilizado pela Acusação para análise da 

responsabilidade de ex-administradores da Corval, (li) a prática de transferências de 

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

Corretora; (111) as transferências de custódia eram tratadas na Corval como "aluguel 

interno de ações", realizadas pelos agentes autônomos de investimento da 

Corretora, sendo os clientes cedentes remunerados para tanto; (IV) as 

transferências realizadas por meio de seu usuário (CFRAGA) foram registradas por 

Lizete e (V) as transferências de ações entre as contas de custódia de investidores, 

sem o consentimento e remuneração dos clientes cedentes, eram desconhecidas 

por ele. 

85. Conforme será demonstrado abaixo, os argumentos das defesas não afastam 

as irregularidades cometidas por Carlos Fraga, Lizete e Robson, demonstradas no 

Termo de Acusação. 

A) Transferências Irregulares de ações entre as contas de Custódia de 

Clientes da Corval e a Conduta dos Defendentes 

86. A Corval, ao tempo dos fatos narrados no Termo de Acusação, era sociedade 

corretora de valores mobiliários, autorizada a operar na BM&FBOVESPA 

(atualmente 83) na categoria de acesso Regional e, também, como Agente de 

Custódia Próprio. Assim, a Corval e seus administradores, diretores, empregados e 

demais prepostos desempenhavam atividades de intermediação ou de suporte 
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operacional, sendo todos integrantes do sistema de distribuição de valores 

mobiliários29 e, por consequência, adstritos à regra do artigo 3° da ICVM 333/2000: 

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. (sem destaque 

no original) 

87. Carlos Fraga, como Diretor; Lizete, como gerente de back office, e Robson 

como analista de custódia da Corretora, na qualidade de prepostos da Corrretora, 

deveriam cumprir o artigo 3° da referida Instrução e deveriam também observar as 

disposições do Roteiro Básico, vigente à época dos fatos, que em seu item 73 

apresentava a mesma obrigação30
: 

Item 73. Todas as movimentações de ativos sob 

responsabilidade do Agente de Custódia devem ser realizadas 

exclusivamente com base em instrução formal do cliente, exceto 

29 Delimitado pelo artigo 15 da Lei n° 6.385/76. 
30 Outro dever, constante do artigo da ICVM 333/2000 referido, e também do Roteiro Básico30

, é o de 
manter tais registros de instrução de procedimento à disposição pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos. 
Assim, os destinatários da norma devem (i) ter em seu poder cada ordem de cliente em que há 
determinação de transferência de titularidade de valores mobiliários e, também, (ii) manter tal registro 
intacto e disponível para a fiscalização, por ao menos 5 (cinco) anos. Conforme ítens 75 e 77 do 
Roteiro Básico vigente à época. 
Itens 75 a 77: "75) Todos os ramais das áreas que prestam serviços de custódia devem ser gravados. 
76) O Participante que recebe ordens de negócio de clientes e não possui acesso aos sistemas de 
negociação da BM&FBOVESPA deve gravar, de forma inteligível, todas as ordens verbais recebidas 
por telefone ou dispositivo semelhante e todas as ordens escritas recebidas por sistema de 
mensagem instantânea emitidas pelos clientes ao Participante ou aos seus representantes. Ordens 
recebidas pessoalmente devem ser registradas por escrito. 77) O Participante deve manter íntegras 
todas as transmissões de ordens recebidas dos clientes pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos e 
registrar as seguintes informações: data, horário de início, horário fim ou duração, ramal telefônico, 
usuário de origem e de destino." lrú).).:.cW 
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nos casos em que as movimentações forem relacionadas a ordens 

de negócio no mesmo Participante. (sem destaque no original) 

88. Assim, considerando a norma editada pela CVM (ICVM 333) e também as 

regras da autorregulação da 83 (item 73 do Roteiro Básico), a titularidade de valores 

mobiliários só pode ser transferida ou modificada, mediante ordem expressa do 

titular dos ativos. Todas as movimentações de valores mobiliários devem ser 

precedidas de instrução expressa do titular, exceto nos casos em que as 

movimentações forem decorrentes de ordens de negócio no mesmo Participante, e 

tais ordens acarretarem operações no mercado de bolsa ou balcão organizado. 

89. O objetivo da exceção acima citada é clarificar que, nos casos em que o 

cliente (titular dos valores mobiliários) determina a alienação de tais bens, não é 

necessário que ele autorize a transferência da titularidade: tal autorização está 

incluída na determinação de venda, não sendo exigível uma anuência adicional, a 

qual seria redundante. 

90. A BSM, no exercício de sua competência31
, verificou, por meio de auditoria 

(cujo resultado foi registrado no Relatório de Auditoria), motivada pelos fatos 

apresentados no Processo de MRP 27/2014, movimentação de valores mobiliários, 

de titularidade de clientes, mantidos em custódia na Corval. 

31 O artigo 43 da Instrução CVM n° 461/2007, ao tratar das atribuições do departamento de 
autorregulação, assim determinou: "Art. 43. Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, sem 
prejuizo de outras atribuições que lhe sejam conferidas: I - fiscalizar as operações realizadas nos 
mercados administrados pela entidade, com intuito de detectar eventuais descumprimentos que 
possam configurar infrações ás normas legais e regulamentares; li -fiscalizar, direta e amplamente, 
as pessoas autorizadas a operar; 111 - apontar deficiências no cumprimento das normas legais e 
regulamentares verificadas no funcionamento dos mercados administrados pela entidade, ainda que 
imputáveis a própria entidade administradora, bem como nas atividades das pessoas autorizadas a 
operar, acompanhando os programas e medidas adotadas para saná-las; IV - instaurar, instruir e 
conduzir processos administrativos disciplinares para apurar as infrações das normas que lhe 
incumbe fiscalizar; V- propor ao Conselho de Auto-Regulação a aplicação das penalidades previstas 
no art. 49, quando cabivel; e VI - tomar conhecimento das reclamações efetuadas quanto ao 
funcionamento dos mercados organizados de valores mobiliários administrados pela entidade, 
acompanhando seu andamento e as medidas decorrentes de seu recebimento.". ~~'"-'-''· 
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91. Em referida verificação, foram identificadas 667 transferências de ações entre 

contas de custódia de clientes da Corretora, no período entre janeiro de 2011 e 

junho de 2014, as quais deveriam ter fundamento em autorizações dos respectivos 

clientes titulares. Contudo, em 271 operações, número correspondente a mais de 

40% do total analisado, não foram apresentadas autorizações dos respectivos 

clientes para a transferência das ações32
• 

92. Observando-se a tabela de fls. 20/34 anexa ao Relatório de Auditoria (parte 

integrante do Termo de Acusação), é possível concluir que as 271 transferências 

efetuadas sem autorização, ou cuja autorização deixou de ser apresentada à BSM, 

ocorreram entre abril de 2013 e junho de 2014. Apenas em janeiro de 2014, por 

exemplo, foram 128 transferências cuja autorização não foi apresentada no contexto 

da auditoria. 

93. Analisando as 271 transferências irregulares de ações entre as contas de 

custódia de clientes, verif ica-se que 270 transferências foram registradas pela Corval 

no sistema da B3 sob a justificativa de "Empréstimo entre as Partes" e 1 foi 

registrada com o motivo "Doação de ativos"33
. 

94. Em 5 das transferências registradas com o motivo "Empréstimo entre as 

Partes" - e sem qualquer suporte em autorizações - os ativos movimentados não 

retornaram ao cliente cedente, como consta da tabela a seguir34
. 

Código 
Cliente 

Ativo Quantidade i Data da V a 
i Transferência 

7.227 ! CTIP3 39.987 10/09/201 3 1.269.1 87,38 
' . . . . i "'"""" . ... .. . .. ..... ...... ..... 

7.227 CTIP3 7.162 10/09/201 3 227.321,88 

7.227 CTIP3 17.580. 04/10/201 3 557.989,20 

32 A BSM concedeu até o fim do dia 30 de julho de 2014 para apresentação 
comprobatórias, conforme e-mail de fls 168-177. 
33 Conforme demonstram as tabelas constantes do Anexo do Relatório de Auditoria. 

das ordens 

34 A tabela está inserida na página 2 do Relatório de Auditoria. 
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Cliente 
Destino 

Ativo 

CTIP3 

CTIP3 

Quantidade 

16.062 

22.109 

Data da 
Transferência 

04/10/2013 509.807,88 

04/10/2013 701.739,66 

,00 

95. Nota-se que das 271 transferências de ativos sem autorizações apresentadas 

pelo Relatório de Auditoria, 137 foram registradas pelo usuário do Sistema 

"CFRAGA", sigla identificadora do Diretor Responsável pelo Mercado da Corretora, o 

Sr. Carlos Augusto Vieira Fraga; 90 transferências foram registradas pelo usuário 

"LIZETE", sigla identificadora da gerente de back office e 44 foram registradas pelo 

usuário "38REDUAR", sigla identificadora do analista Robson, conforme Memorando 

Interno de fls. 42. 

96. Adicionalmente, é possível verificar (fls. 29) que, em 10.9.2013, Lizete efetuou 

a transferência de 55.761 (cinquenta e cinco mil, setecentas e sessenta e uma) 

ações CTIP3, então detidas por- para a titularidade da própria Corval, sem 

qualquer respaldo em ordem de-· Tal ação, entre outras, motivou o Processo 

de MRP 27/2014, já citado. 

97. Diante da ausência de documentos comprobatórios de ordem ou autorização 

para as 271 transferências de ações entre contas de custódia efetuadas, que são 

objeto deste processo administrativo, demonstrou-se o descumprimento do artigo 3° 

da ICVM 333/2000 e do item 73 do Roteiro Básico por Carlos Fraga, Lizete e 

Robson, ao executarem referidas transferências sem as necessárias ordens dos 

clientes. 
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8) Argumentos das Defesas 

8.1. Atribuição de responsabilidade indevida pelo Relatório do Liquidante 

98. Ao tempo da instauração deste processo administrativo, a Corval encontrava-

se em liquidação extrajudicial, decretada em 11.9.2014. 

99. Liquidação extrajudicial é procedimento que se inicia com a intervenção do 

BACEN nas atividades da instituição financeira, situação regida pela Lei 6.024/74, 

que, por força do artigo 5235
, estende-se às sociedades corretoras. 

100. Nos procedimentos de intervenção, o BACEN nomeia um interveniente ou 

liquidante com amplos poderes de administração para gerir a sociedade até a efetiva 

liquidação, nos termos dos art. 5°, 8°, 9°, 10, 11, 16 e 20 da Lei 6.024/74. O 

Liquidante fica adstrito a um regime de responsabilidade especial, atuando 

independentemente da vontade dos ex-administradores e ex-controladores da 

instituição. 

101. Conforme disposto na seção 111.1 acima, o artigo 11 da Lei 6.024/74 exige que 

o Liquidante, após sua posse, apresente ao BACEN relatório com exame da 

situação financeira da instituição, indicação de atos e omissões danosos que tenha 

apurado e eventual solicitação de providências que lhe pareçam convenientes à 

instituição36 Diante das conclusões apresentadas pelo Relatório do Liquidante, o 

BACEN poderá: (a) determinar a cessação ou manutenção da intervenção, (b) 

decretar a liquidação extrajudicial ou (c) autorizar o interventor a requerer a falência 

da entidade. 

102. Carlos Fraga contesta justamente o Relatório do Liquidante apresentado no 

procedimento de intervenção da Corval e anexado nos autos deste processo. 

3s "Art. 52. Aplicam-se as disposições da presente Lei as sociedades ou empresas que integram o 
sistema de distribuição de titulas ou valores monetários no mercado de capitais (artigo 5' da Lei n' 
4.728, de 14 de julho de 1965), assim como as sociedades ou empresas corretoras de câmbio." 
36 Integralidade das alíneas a, b e c do artigo 11 da Lei n' 6.024/74. 
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103. O Defendente alega que o Relatório do Liquidante atribui aos ex

administradores responsabilidade por prejuízos decorrentes de medidas adotadas 

pelo próprio Liquidante durante o processo de intervenção da Corval. Para Carlos 

Fraga, "o documento emitido pela comissão de inquérito para apurar 

responsabilidades de ex-administrador [como o é Carlos Fraga] é o relatório emitido 

pela comissão de inquérito, instaurada por ato do presidente do Banco Central do 

Brasil" (fls. 1 09). 

104. De fato, os trabalhos desenvolvidos pelo Liquidante na condução da 

liquidação extrajudicial e pela Comissão de Inquérito são distintos. O Liquidante 

gerencia a massa liquidanda após a decretação do regime especial, enquanto a 

Comissão de Inquérito apura as causas que conduziram a sociedade à liquidação 

extrajudicial e os possíveis responsáveis. 

105. Assim, embora os atos de gestão praticados pelo Liquidante sejam 

posteriores ao decreto de liquidação extrajudicial do BACEN e a apuração das 

causas que levaram à decretação da liquidação extrajudicial da empresa e eventual 

responsabilidade dos ex-controladores se refira a fatos anteriores à decretação da 

liquidação, o Relatório do Liquidante, por força do artigo 11, alínea "b", da Lei 

6.024/7437 deverá apresentar os motivos que, durante a sua verificação, levaram ao 

comprometimento patrimonial e financeiro da corretora. O Relatório do Liquidante, 

portanto, não apura responsabilidades, que é atividade de competência da 

Comissão de lnquérito38
"
39

, mas apura os motivos que levaram a instituição à 

liquidação extrajudicial. 

37 
" Art 11. O interventor, dentro em sessenta dias, contados de sua posse, prorrogável se 

necessário, apresentará ao Banco Central do Brasil relatório, que conterá: b) indicação, 
devidamente comprovada, dos atos e omissões danosos que eventualmente tenha verificado;" 
38 Lei n" 6.024/2011, artigo 41, caput: "Art. 41. Decretada a intervenção, da liquidação extrajudicial ou 
a falência de instituição financeira, o Banco Central do Brasil procederá a inquérito, a fim de apurar as 
causas que levaram a sociedade àquela situação e a responsabilidade de seu administradores e 
membros do Conselho Fiscal." 
39 O Relatório do Liquidante poderá, contudo servir de base para apuração das responsabilidades dos 
antigos administradores e acionistas da Corval. 
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106. Diferente do argumento apresentado por Carlos Fraga, o Relatório do 

Liquidante não atribuiu responsabilidade a ex-administradores da Corval, 

apresentando somente informações financeiras e societárias da instituição em 

liquidação. 

107. O exame da situação financeira da Corval revelou, segundo o Liquidante, 

falhas relacionadas ao registro contábil da transferência de ativos entre contas de 

custódia de clientes da Corretora40 

108. O Relatório do Liquidante apontou sem especificar período, gestão e 

administradores, que a Corval transferia ações e outros títulos, que estavam na 

custódia de clientes, sem as respectivas autorizações. As conclusões do Liquidante, 

portanto, reforçam a tese da Acusação de que houve transferências irregulares de 

custódia, sendo que a Acusação, com base no Relatório de Auditoria e no 

Memorando Interno n° 09/2016, demonstrou a autoria e materialidade das 

irregularidades, conforme exposto na seção 111.1 acima. 

109. Carlos Fraga também afirma que, após a decretação da liquidação 

extrajudicial da Corval, houve falhas na atuação do liquidante e "observou-se uma 

curiosa situação, clientes que possuíam saldo em conta corrente junto a corretora 

foram declarados inadimplentes e tiveram suas garantias próprias e alugadas de 

terceiros executadas pela CBLC, incluindo ativos de Renda Fixa público e privados" 

(fls. 120). 

40 De acordo com o Liquidante: 
"O exame que está sendo realizado vem acusando lançamentos errôneos em diversas contas, 

provocados, principalmente, pela utilização de títulos de terceiros em garantia de operações de risco. 
Nesse sentido, lemos observado devoluções de margens e créditos de dividendos que não foram 
registrados nas contas dos proprietários dos títulos ou das ações, sendo lançados nas contas dos 
titulares das operações garantidas por aqueles títulos" (fls. 48149); 
"Havia grande número de operações de risco (BTC, Termo, Opções) garantidas por papeis 
pertencentes a terceiros" (fls. 58); 
"Ações, CDBs e Títulos Públicos eram oferecidos pela Corval em garantia daquelas operações, na 
maioria das vezes, sem o conhecimento dos reais proprietários, em garantia das garantias 
originalmente oferecidas pelos titulares das operações (em dinheiro)" (fls. 58); 
"Referida troca ensejava devolução de margem (crédito efetuado pela Bolsa na conta da Corval 
mantida no Banco Liquidante), da qual a corretora se apropriava (fls. 58)." . 

1
. 
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11 O. A esse respeito, ressalta-se que a decretação da liquidação extrajudicial 

implicou a descaracterização da Corval como pessoa autorizada a operar nos 

mercados administrados pela B3. Após a decretação da liquidação extrajudicial, em 

11.9.2014, os atos realizados pelo Liquidante - incluindo aqueles narrados pelo 

Defendente - não são considerados atos de pessoas autorizadas a operar nos 

mercados administrados pela B3, e, por isso, não são objeto deste processo 

administrativo, descabendo análise no parecer jurídico, que deve limitar-se ao 

período apontado na Acusação, compreendido entre 16.4.2013 e 5.6.2014. 

111. Conclui-se, portanto, que as alegações de Carlos Fraga quanto ao Relatório 

do Liquidante não procedem, pois não esclarecem de que modo a presença desse 

Relatório nos autos atribui-lhe responsabilidade por fatos outros que não os 

descritos na Acusação, os quais estão comprovados no Relatório de Auditoria e no 

Memorando Interno n° 09/2016. 

8.11. Prática realizada antes dos fatos apurados pelo Termo de Acusação 

112. Segundo a Defesa de Carlos Fraga, as transferências de custódia entre 

clientes da Corval já eram realizadas antes de o Defendente ser eleito Diretor da 

Corretora. 

113. Referido argumento não afasta a responsabilidade de Carlos Fraga, uma vez 

que as irregularidades identificadas no Relatório de Auditoria e no Processo de MRP 

27/2014 foram realizadas durante a gestão de Carlos Fraga. Além disso, conforme 

demonstrado no Relatório de Auditoria e no Memorando Interno, 137 transferências 

de ações entre contas de custódia sem anuência de clientes foram realizadas pelo 

usuário CFRAGA, de responsabilidade de Carlos Fraga, detalhada no item B.lll a 

seguir. 
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8.111. As transferências de custódia eram tratadas como "aluguel interno de 

ações" 

114. De acordo com a Defesa de Carlos Fraga, os fatos descritos no Termo de 

Acusação se referem a procedimentos de aluguel interno de ações ocorridos na 

Corval. Esses empréstimos "eram realizados pelos Agentes Autônomos de 

Investimentos, prepostos da corretora, responsáveis pelo relacionamento comercial 

com os clientes ( ... ) a recepção e execução de ordens de compra e venda de ações 

efetuadas em suas contas, que prospectavam em sua base de clientes aqueles que 

tinham interesse na referida operação ( ... ). Estes Agentes Autônomos, após 

pactuada a operação com seus clientes, disponibilizavam ao Back-Office da 

Instituição a listagem de clientes que estavam com suas ações disponíveis ao 

aluguel interno, sendo utilizadas à medida das operações de long & short realizadas 

também pelos clientes dos Agentes Autônomos de Investimentos" (fls. 112). 

115. A alegação de que as transferências de ações entre contas de custódia de 

clientes eram tratadas como aluguel interno de ações, alinha-se com a classificação 

apresentada pelo Relatório de Auditoria de que as transferências de custódia eram 

justificadas como "Empréstimo entre Partes" (fls. 16). 

116. No entanto, em nenhum momento durante a realização da auditoria na Corval 

ou nas defesas apresentadas, os Defendentes apresentaram qualquer autorização 

dos investidores para que fosse realizada a transferência da custódia para outro 

cliente da Corval e também não apresentaram a alegada "listagem de clientes que 

estavam com suas ações disponíveis ao aluguel interno". 

117. O empréstimo de valores mobiliários (ou aluguel de ações) é negócio pelo 

qual, pactuada uma remuneração, o titular (denominado de doador) autoriza sua 

transferência, conforme dispõe o §3°41 do artigo 3° da Instrução CVM n° 441/2006, a 

um terceiro (denominado tomador). O tomador é livre para alienar tais ativos ou 

41 "§ 3° Os investidores devem autorizar previamente a realização de operações desta natureza, na 
forma estabelecida no termo de autorização a que se refere o art. 8°." , v 
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utilizá-los em estratégias, conforme previsto nos procedimentos operacionais, mas 

fica obrigado a devolvê-los, em observância ao que foi combinado entre as partes, 

inclusive em relação ao prazo. 

118. Ou seja, o doador, que é remunerado pela indisponibilidade momentânea de 

seus valores mobiliários, deve firmar contrato específico com seu agente de 

custódia, no qual autorize expressamente a transferência dos seus ativos para a 

carteira de empréstimo mantida na Central Depositária da 83, e a posterior 

efetivação da operação de empréstimo42
. 

119. Com a contratação do "empréstimo interno" ou do "Empréstimo entre Partes", 

natural ser devida remuneração ao titular original dos ativos. Porém, não há notícia 

de que a Corretora tenha destinado as receitas advindas do aluguel para os 

"doadores", poís a Auditoria não identificou evidências de que tais investidores 

sequer tenham determinado tais transferências. 

42 A natureza jurídica dos empréstimos de ações está detalhadamente descrita na opinião técnica da 
Gerência de Auditoria de Empresas da CVM (GEA-CVM) "Diante dessas características, pode-se 
concluir que o empréstimo de acões representa um contrato de mútuo, regido pelos artigos 586 a 592 
do Código Civil. O artigo 586 CC dispõe que o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, que devem 
ser restituídas ao mutuante em coisa do mesmo gênero. qualidade e quantidade. Já o artigo 587. CC 
informa que no mútuo, o domínio (propriedade) da coisa emprestada é transferido ao mutuário. Por 
suas características, o empréstimo de acões não pode ser confundido com o contrato de locacão de 
coisas (arts. 565 a 578, CC) ou com o comodato (arts. 579 a 585, CC). Na locacão é transferida 
coisa não fungível; já o comodato representa o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Em 
ambos a propriedade da coisa não é transferida, mas apenas o seu uso e gozo o que os diferencia 
do mútuo. A transferência da propriedade da ação é de fundamental importância no empréstimo de 
ações, uma vez que um de seus principais objetivos (e utilização mais comum) é permitir ao tomador 
do empréstimo vender a ação sem possuí-la originalmente e sem precisar adquiri-la no mercado. 
Apesar de não trazer menção expressa, a Instrução CVM n• 441/06 ("ICVM 441 "), que dispõe sobre o 
empréstimo de valores mobiliários, reconhece que tal empréstimo representa um contrato de mútuo, 
ao se utilizar do termo "mutuantes" em alguns de seus artigos, como os arts. g• e 1 O. Além disso, 
conforme consta no art. 4°, §1°, I, da referida Instrução, deve constar do regulamento do serviço de 
empréstimo de valores mobiliários 'o compromisso de o tomador liquidar o empréstimo mediante a 
entrega de valores mobiliários da mesma espécie e qualidade do valor mobiliário emprestado. ( .. ) A 
presença dessas medidas, que buscam proporcionar ao doador usufruir os benefícios econômicos da 
ação mesmo sem detê-la, não descaracterizam o empréstimo de ações como sendo uma espécie de 
contrato de mútuo. Desta forma, o direito real da propriedade da ação efetivamente é transferido para 
o tomador, que, perante a companhia emissora, será o novo titular do valor mobiliário e beneficiário 
de todos os direitos advindos de sua titularidade. Entretanto, o tomador assume, contratualmente, a 
obrigação de efetuar ao doador pagamentos equivalentes aos benefícios recebidos."' Disponível em: 
http; //www. cvm. gov. br/exporUsites/cvm/decisoes/anexos/0009/81 O 3-2. pdf 
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120. Assim, em adição à autorização expressa dos clientes para a transferência de 

ações entre contas de custódia, o que não foi seguido por Carlos Fraga, Lizete e 

Robson, a Corretora deveria ter permissão específica dos clientes para que estes 

fossem parte em quaisquer operações de aluguel de títulos. 

B.IV. As transferências autorizadas pelo usuário de Carlo Fraga foram 

realizadas por Lizete 

121. Carlos Fraga afirmou que Lizete utilizava seu usuário para realizar as 

transferências de custódia sem as autorizações dos clientes da Corretora. No 

entanto, referida alegação não foi comprovada por Carlos Fraga, apesar de a BSM 

ter deferido que o Defendente juntasse nos autos parte do Relatório da Comissão de 

Inquérito do BACEN, com suposto depoimento de Lizete afirmando que utilizava o 

usuário e senha de Carlos Fraga para realizar referidas transferências de custódia. 

122. Ressalta-se que, nos termos do item 121 43 do Roteiro Básico, vigente à época 

das transferências irregulares tratadas neste processo, o acesso aos sistemas que 

autorizavam movimentação de ativos na conta de clientes deveria (I) ser concedido 

somente a profissionais que possuíam vínculo com o Participante e (11) estar 

protegido por senha44 identificadora de usuário individual (senha pessoal) e único 

(senha intransferível). 

43 "121) O acesso aos sistemas, bancos de dados e redes- próprios ou adquiridos de terceiros ou da 
BM&FBOVESPA - deve seguir as seguintes caracteristicas: Usuário individual e único; Estar 
protegido por senha; Ser concedido conforme matriz de segregação de funções para evitar conflito 
de interesses; Ser aprovado pelo proprietário da informação; Ser concedido somente a profissionais 
que possuam vínculo com o Participante. O Participante deve administrar os acessos (concessão, 
alteração e exclusão) para manter as características descritas." 
44 Itens 116 e 117 do Roteiro Básico·. "116) O Participante deve manter a segurança da rede, de 
arquivos, da base de dados, de sistemas e do tráfego de informações, para garantir o sigilo e a 
integridade das informações de clientes sob sua guarda" e "117) As senhas de acesso á rede e aos 
sistemas internos devem seguir, pelo menos, os seguintes parâmetros: Tamanho mínimo: 6 (seis) 
caracteres; Tempo máximo de expiração: 45 (quarenta e cinco) dias; Quantidade máxima de 
tentativas antes do bloqueio: 3 (três); Duração do bloqueio: desbloqueio pelo administrador; Histórico 
mínimo de senhas utilizadas: 6 (seis); Complexidade: ativada; Serem armazenadas de forma 
criptografadas." 
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123. Além disso, Lizete possuía usuário próprio para realizar as referidas 

transferências, tanto que, de acordo com o Relatório de Auditoria, executou 90 

transferências de ações entre contas de custódia sem a autorização dos clientes. 

124. Desta forma, conclui-se que se, por acaso, Lizete utilizou a senha de Carlos 

Fraga para realizar respectivas transferências de ações entre contas de custódia de 

clientes, foi o próprio Carlos Fraga quem permitiu o uso por Lizete ou cedeu sua 

senha. Conclusão reforçada pelo e-mail (intitulado "Empréstimo Interno") de 

7.11 .201 7 (fls. 96/97), juntado aos autos por Lizete, em que Carlos Fraga solicita a 

Lizete a realização de transferências de ações entre contas de custódia de cl ientes, 

nos seguintes termos: 

"Prezada Lizete, favor transferir as ações da carteira geral do cliente 

para a carteira de garantia dos seguintes 

clientes da HPN: 8019, 8746, 7878, 8453 e 8720 ( ... )". 

125. Portanto, ainda que verdadeiro o argumento da Defesa, o Defendente possui 

responsabilidade sobre a suposta atuação irregular de Lizete na transferência de 

custódia sem autorização dos clientes por meio de seu usuário. 

B.V. Desconhecimento das transferências irregulares de custódia 

126. Com o propósito de impugnar as evidências de transferências irregulares de 

ações entre as contas de custódia de clientes apresentadas no Termo de Acusação, 

Carlos Fraga afirmou que até a apresentação de Reclamação ao MRP por-· 

"jamais teve notícia de que qualquer operação de aluguel foi realizada, sem o 

consentimento e remuneração dos clientes cedentes, especialmente aquelas 

pactuadas com os Agentes Autônomos de Investimento" (fls . 116). 

127. Ao contrário do quanto afirmado por Carlos Fraga, a quantidade e a 

concentração das transferências de ativos sem autorizações deveriam ter chamado 

a atenção do Diretor. Supondo que as transferências irregulares não fossem 
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deliberadas, mas acidentais, o Diretor deveria ter sido capaz de identificá-las e ter 

adotado medidas para interromper a prática reiterada, o que claramente não foi feito. 

128. Além disso, o Diretor deveria ter verificado que os procedimentos adotados na 

Corretora não seguiam o que foi apresentado para a BSM no Descritivo relativo aos 

procedimentos de Liquidação e Custódia da Corretora. 

129. De acordo com referido Descritivo, aprovado por Carlos Fraga em 

13.11.2013, as transferências de ações entre contas de custódia de clientes 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 Transferências 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). 

130. Referido procedimento, conforme demonstrado no Termo de Acusação, com 

base nas informações do Relatório de Auditoria, não foi adotado pela Corretora, uma 

vez que houve 271 transferências de ações entre contas de custódia sem a 

autorização dos clientes. 

131. Por fim, Carlos Fraga foi um dos responsáveis por realizar as transferências 

irregulares de ações entre as contas de custódia de clientes, conforme foi apontado 

no Relatório de Auditoria e no Memorando Interno. 

B.VI. Subordinação hierárquica 

132. Os Defendentes Lizete e Robson não contestaram a ausência de ordens para 

as transferências apontadas no Termo de Acusação. Em suas manifestações 

afirmaram apenas que todas as transferências irregulares foram realizadas a pedido 

de Carlos Fraga, a quem eram subordinados. A este respeito, Lizete juntou aos 

autos e-mail de 7.11.2017 (fls. 96/97) e de 6.11.2013, 7.7.2014, 11.7.2014 e 
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24.7.2014 (fls. 188/200) com solicitações de documentos e de transferências de 

custódia feitas a ela por Carlos Fraga. 

133. Sobre a atenção ao superior hierárquico, em razão do temor reverencial , 

Clóvis Beviláqua afirma que "não sendo acompanhado de ameaças e violências, 

nem assumindo a forma de força moral irresistível, é influência incapaz de viciar o 

ato"45
. 

134. Assim, considerando que nos autos deste processo, Lizete e Robson não 

demonstraram ameaça ou coação para que realizassem transferências irregulares 

de ações entre as contas de custódia de clientes, não há elementos que afastem a 

caracterização da conduta irregular de Lizete e Robson. 

135. Isto porque o vínculo de subordinação não pode justificar a prática de 

infrações, conforme voto proferido pela Conselheira Relatora Aline dos Santos 

Menezes no Julgamento da Turma no âmbito processo administrativo n° 48/2013, 

julgado em 21 .05.2015, em votação unânime, pela Turma do Conselho de 

Supervisão da BSM: 

"Ocorre, entretanto, que o vínculo de subordinação algum pode 

justificar a prática de ilegalidades. O Sr. - era operador 

certificado e registrado na BM&FBOVESPA, e tal como 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"46
. 

45 Beviláqua apud De Plácido e Silva (2001 :799). 
46Disponível em: <http://www.bsm-autorregulacao.eom.br/assets/file/pad-mrp/PAD-48.2013-
Julgamento-Turma.pdf>. Acesso em 8.9.2017. ~, 
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136. Portanto, verifica-se que Lizete e Robson por ação própria realizaram 

transferências de ações custodiadas na Corval, sem autorização dos clientes da 

Corretora. 

137. Diante do exposto na presente seção, conclui-se que Carlos Fraga, Lizete e 

Robson atuaram irregularmente na movimentação de valores mobiliários de 

titularidade de clientes mantidos em custódia na Corval, sem observar o requisito de 

autorização prévia dos clientes, exigido pelo artigo 3° da ICVM 333/2000 e pelo item 

73 do Roteiro Básico, vigente à época dos fatos. 

111. PRECEDENTE 

138. Não foram identificados, na BSM, na CVM e no Conselho de Recursos do 

Sistema Financeiro Nacional, casos semelhantes que tivessem por objeto condutas 

infratoras às normas da ICVM 333/2000, por transferência de ativos não autorizada 

entre custódia de clientes. 

139. Destacamos, contudo, em razão da gravidade do caso e das condutas dos 

Acusados, o Inquérito Administrativo CVM n° 04/2002 ("Inquérito"), julgado em 

13.11.200347
, com relataria do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro. No Inquérito, 

verificaram-se transferências, sem autorização, de ações de custódia de clientes da 

Marlin S.A. CCTVM ("Marlin"), em infração ao inciso 11, alínea "c" da Instrução CVM 

n° 8/79 ("ICVM 8/79"). 

140. O Inquérito foi instaurado com a finalidade de apurar a ocorrência de 

irregularidades relacionadas com o desvio de ações na custódia da Marlin, apontado 

no Relatório de Auditoria COAUD/GASC n° 042/2001 ("Relatório") elaborado pela 

então Bolsa de Valores de São Paulo- BOVESPA 

47 http://www.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador/2003/20031113 0402.html 
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141. O Relatório apontou o desvio de ações de 97 clientes da Marlin que, 

calculado à cotação de fechamento da BOVESPA do dia 1°.3.2001 , totalizava o 

montante de R$ 18,9 milhões48
. 

142. O Relatório apontou também que a fraude na custódia da Marlin iniciou-se, 

antes de 1997, indo até o final de 2000. Destacou que a fraude foi praticada com o 

uso de uma senha da funcionária da corretora, Sra. 

"), responsável pelos serviços de custódia, e que tinha como auxiliar 

o Sr. ("- "). Para a execução dos desvios da custódia 

foi utilizada a conta do cliente da corretora 

com o consentimento do próprio-· 

143. "Em resumo, três procedimentos eram utilizados para a consecução das 

fraudes: (I) o primeiro consistia na transferência de ações da conta de custódia de 

clientes da corretora, sem o conhecimento e devidas autorizações dos proprietários, 

para a conta do Sr. também cliente. Em seguida, as 

ações provenientes dessa transferência eram vendidas em nome do próprio Sr. 

-· em cuja conta-corrente bancária eram depositados os recursos decorrentes 

da negociação; (11) o segundo procedimento usado era a venda de ações de clientes 

da Marlin, sendo o crédito das operações depositadas diretamente na conta-corrente 

do Sr. - · e as respectivas liquidações físicas processadas mediante o uso de 

ações custodiadas por outros clientes. Essa modalidade obrigava a reespecificação 

de ordens para regularização das posições de custódia de clientes cujas ações 

foram usadas; e (111) o terceiro consistia na compra de ações efetivadas por clientes 

da corretora, sendo as mesmas desviadas e creditadas em contas de outros 

clientes, inclusive na conta do Sr. 

144. Marlin, -·-e-foram indiciados, entre outras infrações, pelos 

desvios de ações da custódia ocorridos no âmbito da Marlin, caracterizando a 

48 No caso tratado neste Parecer, ao contrário do Inquérito Administrativo CVM n° 04/2002, não foi 
possível identificar o benefício indevido auferido por cada um dos Acusados, utilizado como 
parâmetro para dosimetria das penas imputadas a 1 e - - . L-.:: 

"11.... t.;.c:v' !Y ) Fls. 45 de 47 
BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS . .) 
Rua XV de Novembro, 275, 8° andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
Tel.: (1 1) 2565-4000 - Fax: (11 ) 2565-7074 

SJURIBRA (· · 



BSM 
SUPERVISAO DE MERCADOS 

Processo Administrat ivo Ordinário n• 9/2016 
Defendentes: Carlos Augusto Vieira Fraga, Lizete da Conceição, Robson Eduardo Salgueiro 

Fls. 46 de 47 

realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, conforme 

conceituadas no inciso I, caracterizado pelo inciso 11, alínea "c", da Instrução CVM 

8/79. 

145. Pela prática de operação fraudulenta, (a)- foi condenada à pena de 

multa no valor de R$ 13.287.000,00, correspondente a 3 vezes o montante da 

vantagem econômica obtida em decorrência do ilícito, conforme apurado pela 

Comissão de Inquérito; (b)- foi condenado à pena de multa no valor de 

R$ 817.500,00, correspondente a 3 vezes o montante da vantagem econômica 

obtida em decorrência do ilícito, conforme apurado pela Comissão de Inquérito; (c) 

- cliente beneficiado pelas transferência de ações para sua conta de custódia, 

foi condenado à pena de multa no valor de R$ 1.091.000,00, correspondente a 3 

vezes o montante da vantagem econômica obtida em decorrência do ilícito, 

conforme apurado pela Comissão de Inquérito; (d) Marlin foi absolvida. 

146. --e-não apresentaram recurso ao Conselho de Recursos 

do Sistema Financeiro Nacional. 

IV. CONCLUSÃO 

147. Considerando o exposto, e pelas razões apresentadas acima, opinamos pela 

procedência da Acusação que apontou o descumprimento, por Carlos Fraga, Lizete 

e Robson, do artigo 3° da Instrução CVM 333/2000 e do item 73 do Roteiro Básico, 

vigente à época dos fatos, ao realizarem transferências irregulares de ações entre 

as contas de custódia de clientes da Corretora, sem as respectivas autorizações. 

148. Ressalta-se que o descumprimento a qualquer dispositivo da ICVM 333/2000 

é considerado uma infração grave, nos termos do artigo 5o49 da mesma Instrução. 

49 "Art .. 5° Considera-se infração grave, para os efeitos do art. 11 , § 3", da Lei n° 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976, a infração ao disposto nesta Instrução." ~f""''-;.::: 
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149. Sugerimos ao Conselho de Supervisão a aplicação de penalidade a Carlos 

Fraga, Lizete e Robson conforme disposto no artigo 36, da Instrução CVM 

n° 461/2007 e no artigo 30 do Estatuto Social da BSM. 

150. Para a dosimetria da pena eventualmente aplicada aos Defendentes, 

sugerimos que seja considerada a gravidade das irregularidades constatadas, que 

afetam a credibilidade, a confiança e integridade do mercado de valores mobiliários. 

151. Submetemos nosso parecer à consideração superior. 

São Paulo, 3 de outubro de 2017 

.tt ~p~r;J.bró 
s~·~erintendente Jurídico 

(]6.2;nt1•~ JAcrffo. ~};g. 
Henrique Fratta Lobo 
Gerente Jurídico 

~1~-~-\.~--
Bruno Roberto de Azevedo 

Advogado 

Para manifestação dos Defendentes e, 
posteriormente, ao Conselho de Supervisão. 
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