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Assunto: Concessão de prazo para manifestação sobre provas 

 

Despacho 

1. Considerando a juntada de novos documentos aos autos, bem como a nova definição 

jurídica dos fatos deliberada pelo Colegiado em 31/01/2017 (fls. 1.658 a 1.661), determino a 

intimação de todos os acusados para que se manifestem sobre as provas produzidas (art. 24 da 

Deliberação CVM nº 538/08
1
), sendo que os acusados Márcio Mello, Milton Franke e Wagner 

                                                           
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. 

 

Acusados Advogados 

Márcio Rocha Mello 
Flavio Antonio Esteves Galdino 

OAB/RJ nº 94.605 

Milton Romeu Franke 
Pedro Romano Fragoso Pires 

OAB/RJ nº 90.431 

Wagner Elias Peres 
João Mendes de Oliveira Castro 

OAB/RJ nº 134.474 

Joseph Patrick Ash 

Sergio Ros Brasil Pinto 

OAB/RJ nº 90.781 
Peter Lloyd O’Brien 

Thomas William Ebbern 

Jonh Anderson Willot 

Francisco Antunes Maciel Müssnich 

OAB/RJ nº 28.717 

Carlos Thadeu de Freitas Gomes 

William Lawrance Fisher 

Elias Ndevanjema Shikongo 
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Peres também deverão ser intimados em relação à redefinição jurídica dos fatos, nos termos 

do disposto no art. 25 da Deliberação CVM 358/08
2
. 

2. Unifico os prazos para manifestações em 30 dias, que é o maior, nos termos do 

disposto no referido art. 25. 

3. Remeto o processo à CCP para que providencie, para fins de intimação de todos os 

acusados, a publicação do presente despacho no Diário Oficial da União, conforme art. 40 da 

Deliberação CVM nº 538/08
3
, e na rede mundial de computadores. Além disso, em relação à 

nova definição jurídica dos fatos, que também se proceda à intimação, nos termos do art. 26 

da referida deliberação
4
, dos acusados Márcio Mello, Milton Franke e Wagner Peres.   

 

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2017. 

 

 

Gustavo Borba 

Diretor 

 

                                                           
2
 Art. 25. O Colegiado poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça acusatória, ainda que 

em decorrência de prova nela não mencionada, mas existente nos autos, devendo indicar os acusados afetados 

pela nova definição jurídica e determinar a intimação de tais acusados para aditamento de suas defesas, no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da intimação, facultada a produção de novas provas, observado o 

disposto na Seção III. 

3
 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. 

4
 Art. 26. Na hipótese do art. 25, todos os acusados indicados pelo Colegiado serão intimados, devendo a 

intimação ser acompanhada exclusivamente da ata contendo a decisão do Colegiado. 


