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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/0578 

Reg. Col. nº 9201/2014 

 

 

Acusado Advogados 

Eike Fuhrken Batista 
Darwin Corrêa (OAB-RJ 112.989) 

Juliana Dal Sasso (OAB-RJ 167.645) 

 

Assunto: Pedido de suspensão do processo  

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira 

 

DESPACHO 

1. Cuida-se de pedido de suspensão do presente processo feito por Eike Fuhrken Batista, 

às fls. 2.693 a 2.696, até que seja concluída a instrução e o julgamento do PAS CVM 

RJ2014/6517, em razão de suposta prejudicialidade existente entre eles, uma vez que os fatos 

que embasam as acusações são os mesmos, diferenciando-se apenas as consequências 

jurídicas que deles se extraem nas respectivas imputações. 

2. Alega haver risco de julgamentos contraditórios pelo Colegiado da CVM, uma vez que 

o presente processo tem avançado mais na instrução do que o PAS CVM RJ2014/6517, no 

qual figura toda a diretoria da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX”) do período de 

2009 a 2013 e abrange todos os fatos controversos. Com efeito, saber exatamente o que o 

Acusado sabia, desde quando sabia, o que a diretoria da OGX sabia e divulgava, enfim, tudo o 

que gira em torno da campanha exploratória da OGX e as supostas informações disponíveis à 

época podem ser melhor compreendidos se examinados os fatos em sua evolução cronológica, 

o que significa, no seu ver, instruir e julgar em primeiro lugar o PAS CVM RJ 2014/6517. 

3. Requer assim a suspensão do presente processo até o julgamento do PAS CVM 

RJ2014/6517, sob pena de se criar uma situação totalmente descabida e antijurídica, 

consistente no risco de interpretações distintas sobre os mesmos fatos, aplicando-se, por 

analogia, o art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil (“CPC”), devendo ser adiada a oitiva 

de testemunhas já designada para o dia 01.02.2017. 

4. Em que pesem os argumentos, a questão trazida à luz pela Defesa não se trata de 

verdadeira questão prejudicial, em que a verificação de determinado fato depende de uma 

decisão de outro processo, conforme prevê o referido artigo do CPC. Além disso, ainda que se 
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verifique a possível reunião dos processos para julgamento em uma mesma sessão, a fim de 

não produzir julgamentos contraditórios, o que será analisado em momento oportuno, não se 

vê óbice a que se prossiga com a oitiva já designada, sobretudo porque a prova testemunhal a 

ser produzida neste processo poderá servir para esclarecer fatos relacionados ao PAS CVM 

RJ2014/6517, sem qualquer prejuízo à Defesa. 

5. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de suspensão e remeto o processo à CCP para 

que providencie a intimação de Eike Furken Batista e de seus advogados por meio de 

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

CVM nº 538, de 2008
1
, e na rede mundial de computadores. 

 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2017. 

Henrique Balduino Machado Moreira 

Diretor Relator 

                                                           
1
 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. 


