
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 

DESPACHO 

1. Diante do não comparecimento, em 30.9.2016, de Michael Ceitlin à oitiva por 

ele requerida, com base em atestado médico apresentado na mesma data, o 

procedimento foi mais uma vez adiado, fixando-se o dia 13.10.2016, às 14h00, na CVM 

na cidade de São Paulo, localizada à Rua Cincinato Braga, 340, 3º andar, sem a 

possibilidade de nova designação. 

2. Observa-se que, na mesma ocasião, Michael Ceitlin, por meio de seu procurador 

devidamente constituído, desistiu da oitiva de Paulo Cezar Pozo de Mattos, na 

qualidade de testemunha.  

3. Deste modo, encaminho os autos à Coordenação de Processos Administrativos 

Sancionadores – CCP, para que proceda, na forma das normas aplicáveis, a intimação 

dos demais acusados no presente PAS para: (i) querendo, às suas expensas, 

acompanharem pessoalmente ou por meio de seus procuradores a oitiva de Michael 

Ceitlin; e (ii) no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia 14 de outubro de 2016, para 

tomarem conhecimento dos novos documentos anexados aos autos, incluindo a oitiva de 

Michael Ceitlin a ser realizada em 13 de outubro, e querendo, apresentarem 

considerações adicionais. 

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2016. 

 

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES 

Diretor Relator 

 

 

 


