
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/0578 

Reg. Col. nº 9201/2014 

 

 

Acusado Advogado 

Eike Fuhrken Batista 
Darwin Corrêa (OAB-RJ 112.989) 

Juliana Dal Sasso (OAB-RJ 167.645) 

 

Assunto: Pedido de reconsideração  

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira 

 

DESPACHO 

1. Cuida-se de pedido de reconsideração feito por Eike Fuhrken Batista, às fls. 2.624 a 

2.635, em face da decisão por mim proferida em 21.10.2016 consistente (i) na sua intimação 

para que providencie o comparecimento das testemunhas em 10.11.2016 na sede desta CVM e 

(ii) na concessão do prazo de 15 dias, contados a partir do dia 11.11.2016, para que o acusado 

apresente considerações adicionais. 

2. Alega em seu requerimento que já tomou conhecimento de que ao menos uma das 

testemunhas arroladas estará fora do país na data designada, conforme carta anexa ao pedido, 

de forma que, ainda que empregasse todos os esforços que estão ao seu alcance, o acusado 

não conseguiria providenciar o comparecimento da referida testemunha. Argumenta, ademais, 

que é dever da CVM intimar a testemunha para comparecer em audiência, não podendo tal 

ônus ser imputado ao acusado. 

3. Aduz ainda que descabida a fixação do início da contagem do prazo para alegações 

finais a partir do dia 11.11.2016, pois, num caso complexo e volumoso como este, tomados a 

termo os depoimentos e juntados aos autos, é de se impor a concessão de vistas à defesa. 

4. Diante do exposto e das circunstâncias do caso concreto, reconsidero a decisão por 

mim proferida naquela data e DECIDO: 

i) Pela oitiva de João Borges, Raul Silva, Ernesto Moreira Guedes Filho, Marcello 

Guimarães e Antônio Nicolau, a realizar-se no dia 01.02.2017, a partir das 14h00, 

na sede desta CVM, localizada na rua Sete de Setembro, nº 111, 26º andar, Centro, 

na cidade do Rio de Janeiro; e 



 

 

ii) Pela intimação (i) das testemunhas citadas no item anterior para que compareçam 

na data, horário e local ora designados e (ii) de Eike Fuhrken Batista para que 

acompanhe pessoalmente ou por meio de seus advogados as oitivas. 

5. Registro que a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de alegações 

finais, conforme prescreve o art. 24 da Deliberação CVM nº 538/08
1
, será determinada em 

momento oportuno. 

6. Remeto, por fim, o processo à CCP para que providencie (i) a intimação, por escrito, 

de João Borges, Raul Silva, Ernesto Moreira Guedes Filho, Marcello Guimarães e Antônio 

Nicolau, conforme endereços indicados às fls. 2.618 e 2.619, para comparecer na data, horário 

e local ora designados e (ii) a intimação de Eike Furken Batista e de seus advogados por meio 

de publicação no Diário Oficial da União, de acordo com o art. 40 da Deliberação CVM nº 

538, de 20082, e na rede mundial de computadores. 

 

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2016. 

 

 

 

Henrique Balduino Machado Moreira 

Diretor Relator 

                                                           

1 Art. 24. Ao acusado será concedido o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre as provas produzidas, 

independentemente de haver, ou não, acompanhado a sua produção. 

2
 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. 


