
 

 

 

 

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 

 

 

1. Trata-se de recurso interposto por Michael Lenn Ceitlin em face de decisão por 

mim proferida em 20 de julho de 2016, no âmbito do PAS CVM nº RJ2012/11002, 

consistente no indeferimento do pedido de produção de prova por ele requerido em suas 

razões de defesa, circunscrito à (i) colheita de seu depoimento pessoal; e (ii) oitiva de 

Paulo Cezar Pozo de Mattos, na qualidade de testemunha (fls. 2.954/2.971).  

2. A esse respeito, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão recorrida. Reitero 

o entendimento de que foi plenamente observado no âmbito deste PAS o direito à 

defesa e ao contraditório, tendo sido concedida a todos os Acusados, incluindo o 



Recorrente, a ampla oportunidade de se manifestarem acerca das imputações a eles 

realizadas, nos termos da legislação regente, em especial a Deliberação CVM nº 538, de 

2008. 

3. Não tenho dúvidas de que 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 não representa direito subjetivo do acusado e, assim, não é causa de qualquer 

nulidade. A meu ver, o Recorrente 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.  

4. Aliás, os processos administrativos sancionadores já julgados por esta CVM 

evidenciam claramente que todos os argumentos que os acusados possam vir a suscitar 

são comumente apresentados por ocasião de sua defesa escrita, otimizando a instrução 

processual, sem que, com isso, reste caracterizado qualquer cerceamento aos 

mandamentos constitucionais e normativos.  

5. Não obstante isso, analisadas as alegações ora apresentadas pelo Recorrente e 

considerando a judicialização do pleito, reconsidero a decisão por mim proferida 

naquela data para permitir que o recorrente produza as provas por ele requeridas. 

6. Nesse sentido, DECIDO: 

a) Pela oitiva de Michael Ceitlin e de Paulo Cezar Pozo de Matos, a realizar-se no 

dia 14 de setembro de 2016, as 14h00 e 16h00, respectivamente, na sede desta 

CVM, localizada na rua Sete de Setembro, 111, 26º andar, Centro na cidade do  

Rio de Janeiro; 

b) Pela intimação de Michael Ceitlin para, às suas expensas, comparecer na data, 

horário e local ora designados, bem como providenciar o comparecimento de 

Paulo Cezar Pozo de Matos, testemunha por ele arrolada; e 

c) Pela intimação dos demais acusados no presente PAS para, querendo, às suas 

expensas, acompanharem pessoalmente ou por meio de seus procuradores as 

oitivas de Michael Ceitlin e de Paulo Cezar Pozo de Matos. 

 

 

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2016. 

 

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES 

Diretor Relator 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


