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Acusado Advogado 

Adam Quirino 
Marcelo Delmanto Bouchabki 

OAB/SP 146.774 

Celso Antonio Ignácio Pinto 
Maurício Sérgio Christino 

OAB/SP 77.192 

Flávio Tfouni 
Gustavo Nagalli Guedes de Camargo 

OAB/RJ 306.029 

Guilherme Moraes Farah dos Santos 
Alexandre Atiê Murad 

OAB/SP 252.718 

Ubirajara Gomes da Costa Filho 
José Domingos dos Santos Souza 

OAB/SP 349.802 

Despacho 

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado, em 22/10/2013, pela 

Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários, com o fim de apurar 

eventuais irregularidades em operações day-trade realizadas por Adam Quirino e o Banco 

Schahin S.A., envolvendo a negociação de opções de compra e de venda sobre taxa de câmbio 

de reais por dólar comercial no período de 22/12/2008 a 17/04/2009.  

2. Por meio de expediente protocolizado em 29/07/2016, Flávio Tfouni, acusado de 

violar o inciso I c/c inciso II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 08/79
1
, solicitou a conferência 

                                                           
1
 ICVM 8/79: 

I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais 

participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço 



de tratamento confidencial (“segredo de justiça”) ao presente processo sancionador, uma vez 

que seu trâmite público estaria lhe causando constrangimentos e abalo moral em âmbito 

pessoal e profissional, em afronta ao princípio de presunção de inocência de que trata o art. 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal de 1988
2
 (fls. 343-344). 

3. De acordo com o art. 37 da Constituição Federal
3
, a publicidade consiste em um dos 

princípios norteadores da atividade da Administração Pública, o que impõe a ampla 

divulgação de todos os seus atos e processos, ressalvadas as hipóteses em que a lei, para 

garantia da defesa da intimidade pessoal e do interesse público ou mesmo para a preservação 

da segurança da sociedade e do Estado, limite essa publicidade (art. 5º, incisos XXXIII e LX, 

da CF/88). 

4. Especificamente no que tange aos processos administrativos instaurados no âmbito 

da CVM, o art. 8, §2º, da Lei nº 6.385/76 (redação conferida pelo Decreto nº 3.995/01), 

estabelece, em consonância aos ditames constitucionais, que “serão de acesso público todos 

os documentos e autos de processos administrativos, ressalvados aqueles cujo sigilo seja 

imprescindível para a defesa da intimidade ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja 

assegurado por expressa disposição legal”. A Deliberação CVM nº 481/05, por sua vez, 

contém regra no mesmo sentido (art. 2º 
4
), prevendo a publicidade como regra geral. 

5. A opção pela ampla publicidade dos atos da Administração Pública foi, mais 

recentemente, reforçada com a edição da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), 

que assegura o direito fundamental de acesso à informação, especialmente através da 

“observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção” (art. 3º, caput e 

inciso I).  

6. Registre-se, contudo, que a Lei de Acesso à Informação não revogou (expressa ou 

tacitamente) as demais hipóteses de sigilo previstas na legislação, como reconhecido pela 

                                                                                                                                                                                     
de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não 

eqüitativas.  

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...); d) prática não eqüitativa no mercado de valores 

mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para 

qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de 

desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação.. 

2
 CF/88, art. 5º. (...). LVII - Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória. 

3
 CF/88, art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...). 

4
 Del. 481/05, art. 2º. Serão de acesso público os autos de processos administrativos, ressalvados aqueles cujo 

sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja assegurado em 

lei. 



própria lei em seu art. 22
5
, bem como pelo art. 6º do Decreto nº 7.724/12

6
, ato normativo que 

regulamentou aquele diploma legal.  

7. Com base nesse arcabouço jurídico, verifica-se que, no caso concreto, o fundamento 

invocado pelo requerente – ocorrência de supostos constrangimentos e abalo moral em âmbito 

pessoal e profissional à sua pessoa – não se enquadra nas hipóteses legais autorizadoras de 

concessão de tratamento confidencial à integralidade deste processo administrativo 

sancionador.  

8. Desta forma, rejeito o pedido genérico de tratamento confidencial formulado pelo 

requerente. Ressalvo, contudo, que, em caso de pedido de vista do processo realizado por 

terceiro, deverá ser analisada, no momento oportuno, a eventual existência de partes do 

processo que estariam protegidas pelo sigilo.    

9. Assim sendo, determino o envio dos autos do presente processo à Coordenação de 

Controle de Processos Administrativos – CCP, para a devida intimação do conteúdo do 

presente despacho por meio de publicação, nos termos do art. 40 da Deliberação CVM nº 

538/08
7
, e posterior divulgação na página da CVM na rede mundial de computadores.  

 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2016. 

 

Gustavo Borba 

Diretor 

                                                           
5
 Lei 12.527/11, art. 22.  O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de 

justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo 

Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.   

6
 Dec. 7.724/12, art. 6º. O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica:  

I - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de 

capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça; e  

II - às informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do §1o do art. 7o da Lei no 12.527, de 2011. 

7
 Del. 538/08, art. 40. Com exceção das hipóteses previstas nos arts. 13, 26 e 37 desta Deliberação, a 

comunicação dos atos e termos processuais far-se-á mediante publicação no Diário Oficial da União, que conterá 

os elementos indispensáveis para ciência da parte interessada e de seu procurador. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art7§1

