
 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2012/11002 

 

Acusados:  

Rafael Ferri 

Michael Lenn Ceitlin 

Pedro Barin Calvete 

Diego Buaes Boeira 

Eduardo Vargas Haas 

Marco Beltrão Stein 

Rafael Danton Weber Toro 

Guilherme Anderson Weber Toro 

Paulo Borba Moglia 

Jorge Hund Júnior 

 

Assunto: Manipulação de preço no mercado de valores mobiliários (inciso II, 

letra “b”, da Instrução CVM nº 08, de 1979); uso de informação 

privilegiada (artigo 155, § 4º da Lei nº 6.404, de 1976 c/c o artigo 13, 

§ 1º da Instrução CVM nº 358, de 2002) e violação do dever de 

guardar sigilo sobre informação ainda não divulgada (artigo 155, § 1º 

da Lei nº 6.404, de 1976 c/c o artigo 8º da Instrução CVM nº 358, de 

2002). 

 

Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes 

 

 

DECISÃO 

 

 

Trata-se do MEMORANDO Nº 00123/2016/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU por 

meio do qual a PFE-CVM encaminha Parecer de Força Executória, em razão de decisão judicial 

proferida pelo Juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, nos 

autos do Processo nº 0085054-03.2016.4.02.5101, ajuizado por Michael Lenn Ceitlin em face 

da Comissão de Valores Mobiliários, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência 

“para suspender a audiência marcada para o dia 05/07/2016, referente ao Processo 



Administrativo Sancionador CVM nº RJ 2012/11002, até que a parte ré se manifeste sobre o 

requerimento de depoimento pessoal e prova testemunhal formulados pelo autor”. 

 

Como fundamento de sua decisão, a MM. Juíza Federal sustenta a não 

observância do disposto no art. 2º da Lei nº 9.784, de 1999 e nos artigos 11 e 19 da Deliberação 

CVM nº 538, de 2008, no que se refere ao pedido de produção de prova apresentado pelo Autor 

daquela ação judicial, nos autos do presente Processo Administrativo Sancionador CVM RJ nº 

2012/11002, no qual figura como acusado pela prática do ilícito de manipulação de mercado 

(inciso II, letra “b”, da Instrução CVM nº 08, de 1979) e violação do dever de guardar sigilo 

sobre informação ainda não divulgada (artigo 155, § 1º da Lei nº 6.404, de 1976 c/c o artigo 8º 

da Instrução CVM nº 358, de 2002).  

 

O pedido de produção de prova requerido pelo acusado Michael Lenn Ceitlin, 

conforme se observa às fls. 1.107 dos autos, circunscreve-se (i) à colheita de seu depoimento 

pessoal; e (ii) à oitiva de Paulo Cezar Pozo de Mattos, na qualidade de testemunha.  

 

Nesse sentido, feito esse breve relato e tendo em vista os termos da r. decisão 

judicial de que ora fui cientificado, passo a analisar o pleito de produção de prova em questão. 

 

O acusado solicita a tomada de seu depoimento pessoal e da testemunha por ele 

arrolada, Paulo Cezar Pozo de Mattos. Sustenta seu pedido no disposto nos artigos 11 e 19 da 

Deliberação CVM nº 538, de 2008.  

 

Sobre o art. 11 da referida Deliberação, registro, inicialmente, que o Colegiado
1
 

já opinou sobre a finalidade do art. 6º-B da Deliberação CVM nº 457
2
, de 2002, que precedeu o 

aludido dispositivo, ao acompanhar o voto do Diretor Pedro Marcilio, quando se concluiu que o 

citado comando “não confere um direito subjetivo aos indiciados nem se consubstancia em uma 

defesa prévia, sendo medida única e exclusiva de eficiência administrativa, com o objetivo de 

evitar acusações descabidas e melhorar o nível probatório dos processos administrativos, 

buscando, ao final, a instauração apenas de processos sancionadores justificados e que sejam 

instruídos com qualidade (...)”. 

 

                                                           
1
 PAS CVM nº RJ2006/4665, julgado em 09.01.07. 

2
 Art. 6º-B. Para formular a acusação, a Comissão de Inquérito e o Superintendente, na hipótese referida 

no art. 4º, deverão ter diligenciado no sentido de obter do acusado esclarecimentos sobre os fatos 

descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. 



Após a entrada em vigor da Deliberação CVM nº 538, de 2008, que revogou a 

Deliberação CVM nº 457, de 2002, o entendimento do Colegiado
3
 a respeito da finalidade de se 

obter esclarecimentos dos investigados acerca dos fatos descritos na peça acusatória não se 

alterou, como destaco do voto proferido pelo Diretor Otávio Yazbek
4
:  

 

“(...) aqui, vale, novamente, esclarecer com que finalidade foi concebido o art. 11 da 

Deliberação CVM nº 538/08, qual seja, proteger e viabilizar o exercício do poder de 

polícia pela CVM. Com efeito, a oitiva preliminar tem por objetivo tão somente dar 

suporte à formação da convicção da área técnica quanto à materialidade e a autoria das 

infrações e auxiliar na boa instrução do processo, durante a etapa investigativa de que 

trata o art. 9º, § 2º, da Lei nº 6.385, de 7.12.1976.  O dispositivo não confere, portanto, 

um direito subjetivo aos investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia.” 

 

Além do mais, mesmo que o acusado não tivesse sido intimado para se 

manifestar previamente, o que se admite apenas para argumentar, a apresentação de sua defesa 

tem o condão de suprir a suposta falta de intimação prevista no art. 11 da Deliberação CVM nº 

538, de 2008, a qual, como visto acima, não representa direito subjetivo do acusado e, assim, 

não é causa de qualquer nulidade. 

 

Afora estes argumentos, verifico que o acusado prestou declarações ao 

Delegado da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, no âmbito do Inquérito Policial nº 

890/2011 – DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/RS, oportunidade em que discorreu sobre o episódio 

envolvendo as negociações com ações de emissão da Mundial realizadas por Rafael Ferri e 

outros investidores, como se extrai do termo acostado às fls. 411/413. Assim, concluo que os 

objetivos presentes na Deliberação CVM nº 538, de 2008, foram plenamente atendidos com 

essa oitiva, posto que foram esclarecidos os fatos descritos neste processo sancionador. 

 

Além disso, a Procuradoria Federal Especializada da CVM, responsável por 

verificar o preenchimento dos requisitos dos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538, de 

2008, entendeu pelo cumprimento da regularidade formal da peça acusatória (fls. 881/883). 

 

Por fim, consigno que o acusado exerceu plenamente o seu direito de defesa, 

como demonstra o documento acostado às fls. 1.030/1.107 onde, de forma minuciosa, contestou 

todas as provas produzidas pela Acusação. Isto é, na oportunidade da defesa, foi-lhe dada, e de 

fato exercida, a mais ampla possibilidade de manifestação e apresentação de qualquer alegação, 

não tendo sido, ademais, explicitadas quaisquer razões que justificassem a necessidade do seu 

depoimento pessoal. 

                                                           
3
 PAS CVM nº RJ2006/8572, julgado em 16.03.10. 

4
 PAS CVM nº RJ2011/233, julgado em 25.03.14. 



Ou seja, na oportunidade da apresentação de sua defesa o acusado já apresentou 

todos os argumentos que poderia suscitar, sendo absolutamente desnecessária a produção de seu 

depoimento pessoal, que certamente apenas corroboraria as declarações feitas nos autos por 

meio de seus advogados.  

 

Quanto ao depoimento da testemunha Paulo Cezar Pozo de Mattos, nos termos 

do art. 19 da Deliberação CVM nº 538, de 2008, ressalto que o pedido também não veio 

acompanhado de qualquer justificativa para a sua adoção, não havendo qualquer menção a quais 

informações relevantes poderiam ser fornecidas para auxiliar na sua defesa.  

 

Adicionalmente, e consoante as informações trazidas pela PFE-CVM, observo 

que o depoimento da testemunha em tela já foi tomado no âmbito da Ação Penal nº 5067096-

18.2012.404.7100, em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre, Seção Judiciária do 

Estado do Rio Grande do Sul, que tem por objeto denúncia proposta pelo Ministério Público 

Federal, na qual a CVM funciona como assistente de acusação, contra Rafael Ferri e Michael 

Ceitlin em razão da prática das condutas penalmente tipificadas nos artigos 27-C (manipulação 

de mercado) e 27-D (insider trading) da Lei nº 6.385, de 1976. 

 

Na medida em que a CVM funciona na referida ação penal na qualidade de 

assistente de acusação, a tomada de tal depoimento como prova emprestada, eis que 

devidamente submetida aos princípios do contraditório e da ampla defesa, apresenta-se de todo 

cabível para os fins da presente decisão, inclusive em obediência aos princípios da razoabilidade 

e eficiência, aos quais se encontra submetida a Administração Pública. 

 

Se a mesma prova já foi produzida no âmbito da aludida ação penal, sob o crivo 

do contraditório, impõe-se o seu aproveitamento para o processo administrativo sancionador, 

cujo objeto é, em termos fáticos, em tudo semelhante àquele processo criminal.      

 

Desta forma, analisado o áudio de tal depoimento (encaminhado pela PFE-

CVM por meio do MEMORANDO Nº 00058/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU), vis a vis o 

pedido de realização de oitiva dessa mesma testemunha no âmbito do presente processo 

administrativo sancionador, tenho que o fim pretendido pela defesa do acusado encontra-se 

adequadamente atendido com a juntada e devida análise de seu conteúdo a estes autos. 

 

Em relação aos demais acusados, verifico que Rafael Ferri, Rafael Toro e 

Guilherme Toro reclamam a ausência nos autos das notas de corretagem, a seu ver elemento 

apto para demonstrar a existência dos lucros apontados pela Acusação, e por não terem sido 



considerados os encargos tributários e operacionais, de forma que requerem a realização de 

prova contábil.  

 

Não vislumbro, contudo, a necessidade de realização de prova contábil no caso 

concreto. 

 

Todos os negócios realizados pelos Acusados no período analisado encontram-

se detalhadamente relacionados no CD fornecido pela própria BSM e anexado às fls. 140 dos 

autos, de sorte que não há que se questionar a sua autenticidade tampouco se exigir as 

respectivas notas de corretagem. O referido CD, ao qual os Acusados tiveram acesso ao 

receberem cópia integral destes autos, contém elementos suficientemente aptos para demonstrar 

o resultado auferido com as operações, de sorte que não há que se falar em cerceamento ao seu 

direito de defesa e ao contraditório, ou mesmo em eventual prejuízo à formação do meu 

convencimento e a prolação deste voto. Sobre os encargos incidentes sobre as operações, a 

Acusação deixou consignado que apurou o lucro bruto, obviamente desconsiderando os 

encargos, razões pelas quais julgo desnecessária a realização de perícia na forma requerida. 

 

À CCP, para as providências necessárias à publicação da presente decisão no 

Diário Oficial da União - DOU.  

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2016. 

 

Roberto Tadeu Antunes Fernandes 

Diretor Relator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


