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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/6517 

Reg. Col. nº 9468/2014 

 

Acusado Advogado 

Eike Fuhrken Batista Paulo Cezar Pinheiro Carneiro – OAB/RJ nº 20.200 

José Roberto P. C. Faveret Cavalcanti Hermano de Villemor Amaral – OAB/RJ nº 3.009 

Luiz Eduardo Guimarães Carneiro Nelson Laks Eizirik – OAB/RJ nº 38.730 

Marcelo Faber Torres Julian Fonseca Peña Chediak – OAB/RJ nº 78.241 

Paulo de Tarso Martins Guimarães Nelson Laks Eizirik – OAB/RJ nº 38.730 

Paulo Manuel Mendes de Mendonça Maria Isabel do Prado Bocater – OAB/RJ nº 28.559 

Reinaldo José Belotti Vargas Nelson Laks Eizirik – OAB/RJ nº 38.730 

Roberto Bernardes Monteiro Nelson Laks Eizirik – OAB/RJ nº 38.730 

 

 

Assunto: Deferimento de produção de provas  

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira 

 

 

DESPACHO 

 

1. Trata-se de pedidos de realização de diligências requeridos pelos acusados Marcelo 

Faber Torres (“Marcelo Torres”) e Eike Fuhrken Batista (“Eike Batista”) (fls. 2.801-2.803; 

2.977; 3.371-3.374). 

2.  Segundo a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”), 

Marcelo Torres teria divulgado, entre 2009 e 2012, Fatos Relevantes em quantidade excessiva 

e com teor otimista que não conteriam informações relevantes, o que, no entender da 

Acusação, configuraria a intenção dele em manipular os preços das ações da OGX, em 

infração ao item I da Instrução CVM nº 08, de 1979
1
.  

                                                           

1 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais 

participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta 

ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o 

uso de práticas não eqüitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) 

manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou 
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3. Em sua defesa, Marcelo Torres destaca que um dos elementos indispensáveis a ser 

comprovado em uma acusação de manipulação de preços é o resultado da conduta. Com 

efeito, argumenta que a Acusação não teria demonstrado, numérica e graficamente, em que 

medida a conduta por ele adotada teria contribuído para alterar artificialmente as cotações das 

ações da OGX. Em outras palavras, afirma que a SEP não teria demonstrado o 

comportamento das ações antes, durante e depois da suposta manipulação. 

4. Assim, o acusado requer a realização de diligência pela Superintendência de Relações 

com o Mercado e Intermediários (“SMI”) para que seja analisado o comportamento das ações 

da OGX durante o período destacado pela SEP. 

5. Diante da complexidade técnica do caso e dos elementos de prova constantes dos 

autos, o pedido de prova formulado pelo acusado Marcelo Torres merece ser acolhido, dado 

que o seu resultado servirá para a adequada avaliação das infrações descritas neste processo.  

6. Em relação a Eike Batista, a SEP entendeu que o acusado descumpriu o art. 153 da Lei 

nº 6.404, de 1976, por não ter agido com cuidado e diligência ao manifestar concordância 

com a divulgação inadequada de diversos Fatos Relevantes no período de 2009 a 2012. 

7. Em sua defesa, o acusado requereu a produção de prova pericial e testemunhal. Tal 

pedido foi deferido parcialmente pela Diretora Relatora Luciana Dias, que concedeu prazo de 

30 dias para a apresentação das perícias e substituiu a prova testemunhal pela obtenção de 

manifestação escrita das testemunhas (fls. 3.375-3.377). 

 

8. Eike Batista apresentou recurso contra referida decisão solicitando que se dilatassem 

os prazos para a apresentação das perícias e que as audiências com as testemunhas indicadas 

ocorressem de forma presencial, após a conclusão das provas periciais (fl. 3.395). 

 

9. Em 13.10.2015, ao examinar o recurso, o Diretor Roberto Tadeu determinou pela 

produção das provas periciais nos prazos requeridos pelo acusado, bem como decidiu que o 

                                                                                                                                                                                     
artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor 

mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda. 
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pedido de reconsideração a respeito das oitivas presenciais deveria ser apreciado após a 

conclusão das perícias. 

 

10. Em 11.02 e 11.04.2016, o acusado fez a juntada dos laudos periciais e reiterou os 

termos do recurso para que as audiências com as testemunhas ocorressem de forma presencial 

(fls. 3.451 a 3.489 e 3.490 a 3.584). 

 

11. Em 14.03.2017, o Colegiado decidiu, nos termos do voto do diretor relator e por 

unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, conforme consta do extrato da Ata da 

Reunião do Colegiado nº 10/2017, cujos principais excertos estão a seguir reproduzidos: 

 

(...) conforme os arts. 19 a 21 da Deliberação CVM nº 538/2008, compete ao relator 

manifestar-se quanto à necessidade ou não de produção de prova para amparar o seu 

convencimento. Nesse sentido, Henrique Machado ressaltou que é facultado ao relator 

substituir, como ocorreu no presente caso, a prova testemunhal por manifestação 

escrita, com o intuito de facilitar a produção de prova, sempre que tal meio revelar-se 

adequado para obtenção da informação pretendida. 

 

No mais, o Diretor Henrique Machado afastou os argumentos do Recorrente, 

salientando: (i) a possibilidade de o relator reintimar as testemunhas ou mesmo 

determinar novas diligências de forma a obter informações tidas como necessárias 

para firmar sua convicção; (ii) o fato de a manifestação escrita ser prova amplamente 

admitida em direito; e (iii) a independência entre as instâncias jurisdicional e 

administrativa, complementando que o Recorrente, no presente caso, é acusado de 

descumprir o art. 153 da Lei nº 6.404/1976, infração que, por si só, não tem 

repercussão em sede criminal.  

 

Pelo exposto, o Diretor Henrique Machado negou provimento ao recurso, mantendo a 

decisão da Diretora Luciana Dias, e facultando ao Recorrente, caso ainda tenha 

interesse, apresentar lista atualizada das testemunhas e das questões que pretende 

esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias contados de sua intimação. 

 

 

12. Ante todo o exposto, defiro o pedido de produção de provas apresentado pelo acusado 

Marcelo Torres e faculto ao acusado Eike Batista, caso ainda tenha interesse, apresentar lista 

atualizada das testemunhas e das questões que pretende esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias 

contados de sua intimação. 
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13. Determino a remessa dos autos à CCP para que providencie a intimação dos acusados 

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. Depois disso, determino que a 

CCP encaminhe o processo à SMI para que esta verifique o comportamento das ações de 

emissão da OGX antes e depois dos Fatos Relevantes descritos às folhas 2.162 a 2.165 dos 

autos. 

 

Rio de Janeiro, 15 de março de 2017. 

 

 

Henrique Balduino Machado Moreira 

Diretor Relator 

 

                                                           
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. 


