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 PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/12921 

Reg. Col. nº 9593/2015 

 

Acusado Advogado 

TOV CCTVM Ltda. 
Gloria Maria C. M. S. Porchat (OAB/SP 

nº 88.325-B) 

Mario Calfat Neto Paulo Alves Esteves (OAB/SP nº 15.193) 

 

Assunto: Pedido de produção de provas 

 

Diretor Relator: Pablo Renteria 

 

 

DESPACHO 

 

1. Trata-se de pedido de produção de provas apresentado por Mario Calfat Neto 

(“Mario Calfat” ou “Requerente”), com base no art. 19 da Deliberação CVM nº 538/2008
1
 

(fl. 302). 

2. O presente processo administrativo sancionador foi instaurado pela 

Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN”) para averiguar o 

suposto exercício, pelo Requerente e pela TOV CCTVM Ltda. (“TOV”), de atividade de 

administração de carteiras de valores mobiliários sem a necessária autorização da CVM, 

em infração ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385/1976
2
 e no art. 3º da Instrução CVM nº 

                                                           
1
 “Art. 19. Caberá ao Relator decidir acerca do pedido de provas formulado na defesa do acusado, bem 

como presidir as diligências necessárias à sua produção, caso deferido.” 
2
 “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas 

está sujeito à autorização prévia da Comissão.  

§ 1º - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao 

administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.  

§ 2º - Compete à Comissão estabelecer as normas a serem observadas pelos administradores na gestão de 

carteiras e sua remuneração, observado o disposto no Art. 8º inciso IV.”  
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306/1999,
3
 bem como da prática de churning, caracterizada como operação fraudulenta, 

definida pela alínea “c” do item II da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I 

dessa mesma Instrução. 

3. Em sua defesa, o Requerente solicitou a oitiva de (i) Maria Fernanda Teixeira Braz; 

(ii) André Bordon Pinheiro; (iii) Marie Calfat Scarpin; e (iv) Juliana de Oliveira de Castro 

e Silva Soares Braga. Contudo, o pedido foi formulado desprovido da fundamentação 

indispensável à apreciação de seu cabimento. Mario Calfat não apresentou as razões pelas 

quais a prestação pessoal de esclarecimentos por cada uma das pessoas acima seria 

necessária ou pertinente para o julgamento do presente processo administrativo. 

4. Sendo assim, ausente a justificativa, indefiro o pedido de oitiva de terceiros. 

5. Encaminho os autos à CCP para que proceda com a intimação dos defendentes e de 

seus advogados por meio de publicação no Diário Oficial da União, conforme o art. 40 da 

Deliberação CVM nº 538/2008, e divulgação do presente despacho na rede mundial de 

computadores. 

 

 

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2016. 

 

 

Pablo Renteria 

Diretor 

 

                                                           
3
 “Art. 3

o 
A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa 

natural ou jurídica autorizada pela CVM. 

Parágrafo único. A CVM não se responsabiliza pelos procedimentos e orientações dos administradores de 

carteiras de valores mobiliários.” 


