
 

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 expediente protocolado por Michael Lenn Ceitlin, dirigido a este 

Diretor-Relator, referente à decisão publicada no DOU em 22.8.2016, no âmbito do PAS 

CVM nº RJ2012/11002. 

2. De início, ressalto que as considerações apresentadas pelo Acusado acerca da 

retificação do Termo de Acusação e abertura de prazo para novas defesas, inserem-se, em 

verdade, no âmbito do recurso por ele interposto ao CRSFN, apreciado nesta data pelo 

Colegiado desta CVM. 



3. Nesse sentido, a presente decisão limita-se a apreciar o pleito de Michael Lenn 

Ceitlin referente às oitivas agendadas para o próximo dia 14, conforme decisão 

monocrática proferida em 16.8.2016. 

4. Primeiramente, gostaria de destacar que as oitivas serão produzidas exclusivamente 

em razão de pedido do próprio Michael Ceitlin, que, inclusive, recorreu à esfera judicial no 

intuito de ver o seu pleito atendido. Vale dizer, trata-se tão somente do deferimento de 

pedido de provas formulado na defesa do acusado, conforme decisão proferida pelo 

Diretor-Relator em 16.8.2016. Nesse diapasão, foi concedido a todos os acusados o prazo 

de 15 (quinze) dias, contados do dia 15.9.2016, para se manifestar sobre as provas 

produzidas, e para, querendo, apresentarem considerações adicionais, nos exatos termos do 

art. 24 da Deliberação CVM nº 538, de 2008, prazo esse que não deve ser confundido com 

o prazo para a apresentação das razões de defesa de que trata o art. 13 da mesma 

Deliberação. 

5. O Acusado questiona o local da oitiva de Paulo Cezar Pozo de Matos, sob o 

argumento de que o deslocamento ao Rio de Janeiro de sua testemunha, que reside em 

Porto Alegre/RS, ser-lhe-ia demasiadamente oneroso, e invoca normas próprias do Direito 

Processual Penal
1
. Requer, portanto, “seja a oitiva de Paulo Cezar Pozo de Matos 

realizada pela PFE, em Porto Alegre/RS, ou, ainda, na sede da CVM em São Paulo, onde 

se encontra órgão vinculado à Superintendência da Autarquia, nos termos do art. 21 da 

Deliberação CVM nº 538/08.”. 

6. Segundo estabelece o art. 21 da Deliberação CVM nº 538, de 2008, “[as] 

diligências, quando necessárias, poderão ser realizadas por qualquer das 

Superintendências ou pela PFE, a critério do Relator.”.  Esclarece-se que, ao contrário do 

que faz crer o Acusado, o referido dispositivo não está a se reportar ao local em que as 

diligências poderão ser realizadas, mas apenas a facultar ao Diretor-Relator a designação 

da área que entender competente para presidir tais diligências, considerando, é claro, a 

expertise afeta a cada uma delas.  

7. Não obstante isso, entendo legítimo o pleito do Acusado, considerando que a CVM 

dispõe de Coordenação Administrativa Regional na cidade de São Paulo e, com isso, da 

infraestrutura, em termos materiais e humanos, necessária à realização da diligência em 

tela, sem qualquer dispêndio adicional de recursos públicos, conciliando, assim, os 

interesses do Acusado e desta Autarquia.   

8. Diante disso, DECIDO: 

a)  Pelo adiamento da oitiva de Paulo Cezar Pozo de Matos para o próximo dia 21 de 

setembro, as 16h00, a realizar-se na CVM na cidade de São Paulo, localizada à Rua 

Cincinato Braga, 340, 3º andar; 

                                                           
1
 Art. 222 do CPP; “[a] testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de 

sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.”. 



b) Embora não requerido, pelo adiamento da oitiva de Michael Ceitlin para as 14h00 

do dia 21 de setembro, também na CVM em São Paulo, pelas mesmas razões acima 

e considerando especialmente o fato de o Acusado residir na referida cidade
2
; 

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; e 

d)  Na concessão do prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia 22 de setembro 

de 2016, para que todos os acusados neste PAS tomem conhecimento dos novos 

documentos anexados aos autos, incluindo as oitivas de Michael Ceitlin e de Paulo 

Cezar Pozo a serem realizadas em 21 de setembro, e para, querendo, apresentarem 

considerações adicionais. 

 

9. Isto posto, remeto os autos à Coordenação de Processos Administrativos 

Sancionadores – CCP para as providências cabíveis. 

  

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016. 

 

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES 

DIRETOR RELATOR 

 

                                                           
2
 Segundo informação constante de sua defesa (fl. 1030). 


