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Ofício Interno nº 25/2021/CVM/SMI/GMA-2

 
São Paulo, 10 de setembro de 2021.

 

  

Ao Senhor 
Alexandre Pinheiro dos Santos 
Superintendente Geral da  
Comissão de Valores Mobiliários 

  

Assunto: Recurso requerendo a nulidade do PAS SEI 19957.011657/2019-40.

  

Senhor Superintendente Geral,
 

  

1. Trata-se de processo administrativo sancionador em que o Juiz
da 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu (PR) proferiu decisão no sentido de “[...]
declarar a nulidade do processo administrativo sob n.° 19957.011657/2019-40,
desde o cadastramento da petição intitulada recurso, de 28 de abril de 2020,
como razões de defesa, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil” (1334672, p. 5). Conforme
fundamentação da decisão, “[...] o processo administrativo resta maculado de
nulidade desde o recebimento da petição do recurso do autor como defesa,
porquanto o prazo para defesa estava suspenso e não oportunizada a ampla
defesa ao impetrante” (1334672, p. 4). 
2. Após a rejeição de Embargos de Declaração apresentados pela
CVM (1334675), o caso foi despachado para esta SMI “para que tome ciência da
sentença judicial e pratique os atos necessários ao seu cumprimento” (1328356). 

 
Breve Histórico
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3. O processo em questão foi instaurado pela SMI/GMA-2 a partir de
comunicação da BSM Supervisão de Mercados (BSM), que relatou indícios de
prática não equitativa na negociação com Contratos Futuros de Milho com
Liquidação Financeira (0910342). Após analisar o caso, a SMI/GMA-2 conclui pela
necessidade de responsabilização do Sr. Marcos Luis Motterle “por auferir lucros
indevidos por meio de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários
no período de 31/08/2017 a 08/05/2018, em infração aos incisos I e II, “d” da ICVM
nº 08/79”, sendo lavrado o termo de acusação na forma prevista na Instrução CVM
n.º 607, de 17 de junho de 2019 (0910369). 
4. O caso foi submetido à PFE-CVM, que se manifestou por meio
do Parecer n.º 00014/2020/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU (0943851), com sugestões
de diligências adicionais, que incluíram um novo pedido de manifestação do
acusado. Tais diligências foram realizadas (0944525, 0951497 e 0951498),
elaborando-se nova peça acusatória (termo de acusação conforme 0952617). Foi
ainda enviada comunicação à Procuradoria de República no Estado de São Paulo,
em razão da existência de indícios de crime tipificado no art. 27-C da Lei n.º
6.385/1976 (0955867, 0958138 e 1228673). 
5. O Sr. Marcos Luis Motterle foi citado (0956080) e em 24 de março de
2020 apresentou petição solicitando suspensão dos prazos (0963730, 0963731
e 0963732). A comunicação do deferimento do pedido de suspensão foi realizada
pela CCP (0966188 e segs.). Posteriormente, em 24 de abril de 2020 o acusado
apresentou o “recurso” recebido como razões de defesa, que ensejou a decisão
judicial já referida (0982184 e 0982185). 
6. A SMI/GMA-2 foi posteriormente consultada sobre o interesse na
apresentação de manifestação técnica complementar (art. 38 da Instrução CVM
n.º 607/2019), mas optou por não fazê-lo (0982887, 0983187, 0985674). Houve
designação de relator (0985735) e o acusado apresentou nova manifestação
(1172708, 1172709 e 1172710), com alegações de cerceamento de defesa e
inobservância do contraditório. O caso foi levado a julgamento em 12 de janeiro de
2021, com decisão condenatória unânime do Colegiado, pela imposição de multa
pecuniária no valor de R$ 251.155,86, equivalentes a duas vezes e meia o valor
atualizado da vantagem econômica indevida por ele obtida, por uso de prática não
equitativa (1179246). 
7. O investidor apresentou nova manifestação em 26 de janeiro de 2021
(1184985, 1184986), recebida como “pedido de reconhecimento de nulidade
processual após o julgamento do processo”, não conhecido
pelo Colegiado (1194432, 1213947). O investidor foi intimado para apresentação
de recurso ao CRSFN (1199855, 1199855). Com a interposição de recurso
(1229667 e segs.), os autos foram encaminhados àquele órgão (1231179). 

 
A petição de 24 de abril de 2020 
8. Na manifestação que denominou como “recurso” (0982185), fazendo
referência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o acusado alegou o
que se segue:

a)Que o processo 19957.011657/2019-40 teve origem no processo
19957.005637/2019-30, sendo que no segundo caso “solicitou
acesso a informações, que não lhe foram
devidamente oportunizadas”; 
b)Que “reiteradamente apontou a impossibilidade de se manifestar
adequadamente nos termos do artigo 5º da Instrução CVM n°
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607/19”, inclusive na resposta ao Ofício nº 101/2019/CVM/SMI/GMA-
2 [0911188], quando solicitou o encaminhamento de “[...] todas as
informações e documentos de que disponham sobre minhas
operações, inclusive as planilhas com as memórias dos cálculos
efetuados, preferencialmente em meio digital” e ao Ofício nº
11/2020/CVM/SMI/GMA-2 [0944525], quando reiterou “[...] a
impossibilidade de me manifestar adequadamente, nos termos do
artigo 5º da Instrução CVM n° 607/19, sem ter conhecimento
detalhado dos fatos que a mim estão sendo imputados, e da
indicação dos correspondentes elementos de prova”; 
c) Que o processo culminou com um termo de acusação, “apesar de
sempre tratar os elementos disponíveis como indícios”, com a
elaboração de uma “tese” de atuação irregular, com a configuração
de práticas não equitativas e com a conclusão de que “a análise das
gravações mostrava as irregularidades”; 
d)Que “não se observa qualquer gravação nos dias em que
supostamente ocorreram as irregularidades” e que nas gravações
anexadas aos autos o termo de acusação “aponta não haver sequer
indícios de irregularidades naquelas operações”; 
e)Que a “a impossibilidade de acesso às gravações e outras
informações, ainda na fase investigatória, afrontaram
irrefutavelmente o direito ao contraditório e a ampla defesa”,
conforme previstos no art. 5º, LV da Constituição e no art. 2º da
Instrução CVM n.º 607/2019 

9. Em face dessas alegações, requereu o “reconhecimento da nulidade
do PAS SEI 19957.011657/2019-40, por vício na origem (inobservância aos artigos
2º, 5º e 6º da IN CVM 607/19), com seu consequente arquivamento”. 
10. A SMI/GMA-2 avalia que o pedido não merece prosperar. Como o
termo de acusação deixa claro, todos os documentos relevantes para a instrução
do caso foram migrados do processo origem n.º 19957.005637/2019-30 para o
presente caso 19957.011657/2019-40 (0952617, parágrafo 1). Destaque-se que no
processo origem há outros fatos que não foram considerados para fins de
instrução do processo administrativo sancionador, mas estes não estão cobertos
pela peça acusatória e não afetam as conclusões da SMI sobre a conduta do
interessado (0952617, parágrafo 2).  
11. Houve solicitação inicial de acesso aos autos do
processo origem (0910347), negado por meio do Ofício nº 74/2019/CVM/SMI, de 25
de setembro de 2019 (0911189), recusa fundada no prejuízo ao andamento eficaz
das investigações então em andamento na CVM (Lei nº 6.385/76, art. 9º, § 2º) e na
necessidade de proteção de dados sigilosos (referente a outras operações que não
envolviam o acusado e que posteriormente não instruíram a acusação). A respeito,
mesmo cientificado da possibilidade de apresentação de recurso ao Colegiado da
decisão que negou a vista do processo administrativo (Deliberação CVM
n.º 481/2005, art. 3º, §2º e §3º), o administrado não o fez.  
12. Todavia, em momento posterior da instrução do processo origem n.º
19957.005637/2019-30, em atendimento a outro pedido do acusado, por meio do
Ofício nº 126/2019/CVM/SMI/GMA-2, de 4 de novembro de 2019, a GMA-2/SMI
concedeu “vistas aos documentos que serviram de embasamento para a
investigação, tarjando eventuais casos de sigilos bancário e de operações”,
registrando ainda que “[...] apesar de já haver se manifestado sobre tais

Ofício Interno 25 (1344165)         SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 3



operações em resposta ao Ofícios nº 74/19/CVM/SMI e nº 101/19/CVM/SMI, [o
investigado] poderá, face às informações aqui contidas, apresentar nova
manifestação até a data limite de 12 de novembro de 2019” (0911191), o que o
investidor fez por meio de carta (0910363). 
13. O acusado também se furtou a identificar os prejuízos decorrentes do
não acesso à íntegra dos autos do processo n.º 19957.005637/2019-30. Lembre-se
que a acusação foi baseada única e exclusivamente nas provas juntadas aos
autos do processo administrativo sancionador n.º 19957.011657/2019-40, ao qual
o acusado pôde ter amplo e irrestrito acesso, conforme instruções contidas
na Citação nº 108/2020-CVM/SPS/CCP (0956080), expedida em 7 de abril de 2020 e
cumprida em 13 de abril de 2020 (0974812). 
14. Adicionalmente, todos os dados relativos às operações tidas por
irregulares foram franqueados ao acusado, uma vez que são sintetizados no
próprio corpo do termo de acusação (0952617) e detalhados nos demais
documentos juntados aos autos do processo administrativo sancionador n.º
19957.011657/2019-40, a que o acusado, como já mencionado, teve acesso; no
que se refere aos fatos a ele imputados e à indicação dos elementos de prova, tais
informações constam do termo de acusação elaborado pela SMI (0952617), que
em sua versão definitiva incorpora os comentários da PFE-CVM constantes
do Parecer n.º 00014/2020/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (0943851).  
15. A respeito, é preciso informar que a apreciação da peça acusatória
feita pela mencionada Procuradoria buscou verificar o atendimento dos requisitos
constantes do art. 6º da Instrução CVM nº 607/2019, o que inclui a necessidade de
indicação da “narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das
infrações apuradas” (art. 6º, inciso II) e da “análise  de  autoria  das 
infrações  apuradas,  contendo  a  individualização  da  conduta  dos acusados, 
fazendo-se  remissão  expressa  às  provas  que  demonstrem  sua  participação 
nas  infrações apuradas” (art. 6º, inciso III). Tais requisitos restaram entendidos,
conforme conclusão lançada pela PFE-CVM no mencionado parecer (0943851,
páginas 2-3). 
16. Adicionalmente, conforme registrado pela SMI no termo de
acusação (0952617), “[...] os fatos aqui descritos configuraram clara posição de
desigualdade entre Marcos e a Lar Cooperativa, já que aquele tinha conhecimento
das ordens da Cooperativa e discricionariedade para inseri-las no momento em
que achasse mais oportuno, atuando antecipadamente às ofertas da cooperativa e
se aproveitando das informações da Lar Cooperativa, numa prática conhecida
como front running” (parágrafo 95). E “[...] considerando o precedente citado e os
elementos presentes nos autos, bem como a incapacidade do acusado de
apresentar provas ou justificativas capazes de afastar as irregularidades
observadas, entende-se que estão demonstrados, por meio dos fatos e indícios
relatados, os elementos necessários à configuração do ilícito de prática não
equitativa no mercado de capitais pelo Sr. Marcos para obter vantagem sobre as
operações da Lar Cooperativa, nos termos definidos no inciso II, “d”, da Instrução
CVM n° 08/79, o que lhe proporcionou lucro indevido de R$ 89.361,00” (parágrafo
95).  
17. Nesse sentido, ao contrário do que sugere o acusado, a SMI baseou
suas conclusões não apenas no conteúdo das gravações disponíveis, mas em
todas as demais provas colhidas ao longo da instrução do caso, inclusive com uso
de precedente da própria CVM como referência para a conclusão pela ocorrência
da irregularidade apontada (i.e., Processo Administrativo Sancionador CVM n°
RJ2012/13605, Diretor-Relator Pablo Renteria, j. 23/08/2016, expressamente
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referido na peça acusatória). 
18. À luz desses fatos, a SMI entende que o pedido de reconhecimento da
nulidade do PAS SEI 19957.011657/2019-40, apresentado pelo investigado, deve
ser indeferido.
 
Conclusão e considerações finais 
19. Diante do exposto e tendo em vista (i) o histórico do andamento do
processo, (ii) o teor da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Foz do
Iguaçu (PR) e (iii) o fato de que a atuação da SMI se esgotou com a apresentação
do termo de acusação (0952617), sugere-se ao Colegiado que:

a)negue o pedido de nulidade constante da mencionada
petição, pelas razões acima expostas;  
b)determine o posterior envio do processo para a GCP, para nova
citação do acusado para apresentação de defesa e trâmite regular
do caso; e 
c) a concessão de vistas ao processo 19957.005637/2019-30 (que
deu origem ao presente 19957.011657/2019-40), considerada
a desnecessidade de preservação do sigilo para garantir o
andamento eficaz das investigações (Lei nº 6.385/76, art. 9º, § 2º),
ressalvadas as informações relativas a terceiros e não relacionadas
à conduta do acusado, que sejam protegidas pelo sigilo da Lei
Complementar n.º 105, de 10 de janeiro de 2001; 

20. Por fim, entendemos necessário dar ciência ao CRSFN e ao MPF acerca
da decisão judicial e dos seus efeitos, em especial no que diga respeito à
necessidade de nova instrução do caso nesta CVM, a partir da petição de 28 de
abril de 2020 (0982185). 
21. Em tempo, caso essa Superintendência Geral entenda conveniente e
oportuno, esta SMI se coloca à disposição para relatar o presente processo.  

  

Respeitosamente,
  

Documento assinado eletronicamente por Francisco José Bastos Santos,
Superintendente, em 13/09/2021, às 19:34, com fundamento no art. 6º
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1344165 e o código CRC 1D4AAA27.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1344165 and the "Código CRC" 1D4AAA27.

Referência: Processo nº 19957.011657/2019-40 Documento SEI nº 1344165
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