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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.011657/2019-40 

Reg. Col. nº 1800/20 

 

Acusado: Marcos Luis Motterle 

Assunto: Prática não equitativa em operações com contratos futuros de milho: 

Infração ao item I c/c item II, letra “d”, da Instrução CVM nº 08/1979. 

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez 

RELATÓRIO 

I. INTRODUÇÃO 

1. Este processo administrativo sancionador (“PAS”) foi instaurado pela 

Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para 

apurar eventual responsabilidade de Marcos Luis Motterle (“Marcos Motterle” ou 

“Acusado”).  

2. As condutas investigadas dizem respeito a um suposto uso de práticas não equitativas 

no mercado de valores mobiliários, entre 31.08.2017 e 08.05.2018, infração administrativa 

definida no item II, letra “d”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo item I da mesma 

Instrução1. 

3. O processo teve origem em comunicado enviado pela BM&FBovespa Supervisão de 

Mercados (“BSM”) à SMI acerca de indícios de irregularidades em operações realizadas 

 
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 
equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) d) prática não eqüitativa no mercado de 
valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento 
para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de 
desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação. 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031 
www.cvm.gov.br 

 
 

 

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.011657/2019-40 – Relatório – Página 2 de 10 

 

pelo Acusado2. Após diligências adicionais, a SMI ofereceu termo de acusação em face de 

Marcos Motterle3. 

II. ACUSAÇÃO 

II.1. Apurações realizadas pela BSM 

4. Durante sua atividade regular de acompanhamento de mercado, a BSM identificou 

indícios de irregularidades em operações realizadas por dois operadores de uma mesma 

distribuidora de valores mobiliários – E.F. e L.P. – em conjunto com Marcos Motterle. 

5. Segundo apurado, eles teriam negociado contratos futuros de milho (código de 

negociação: CCM4) tendo como contrapartes terceiros atuantes no mercado e, no mesmo dia, 

realizado operação inversa tendo como contraparte uma determinada cooperativa 

agroindustrial (“Cooperativa”), auferindo lucros com esses day trades. Tais operações foram 

realizadas a partir do terminal de L.P. e resultaram em lucro aos dois operadores e a Marcos 

Motterle. 

6. Após questionamentos feitos pela BSM, a distribuidora informou que Marcos 

Motterle constava como transmissor autorizado a emitir ordens em nome da Cooperativa, 

conforme constava da ficha cadastral da instituição. Adicionalmente, a distribuidora afirmou 

que visitou a sede da Cooperativa e verificou que o Acusado tinha discricionariedade com 

relação ao horário de transmissão das ordens, mas não era o responsável pela estruturação 

das estratégias. 

7. Diante desse quadro, a BSM entendeu existirem indícios de que Marcos Motterle, 

E.F. e L.P. teriam se beneficiado de informações antecipadas sobre a intenção de negociação 

da Cooperativa, prática internacionalmente conhecida como front running. 

 
2 Doc. nº 0910342. 

3 Doc. nº 0952617 (versão definitiva do termo de acusação, apresentado após correções sugeridas pela PFE-
CVM). 

4 Segundo as especificações dos contratos futuros de milho com liquidação financeira da B3 (código de 
negociação: CCM), esse contrato derivativo era cotado em reais/saca de 60 quilos líquidos, com duas casas 
decimais, e a unidade de negociação de 1 contrato futuro representa 450 sacas de 60 quilos líquidos cada. 
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II.2. Termo de compromisso realizado pela distribuidora de valores mobiliários e 

pelos seus dois operadores com a BSM 

8. A distribuidora, E.F. e L.P. celebraram termo de compromisso com a BSM ainda 

durante a fase de investigação realizada pela entidade autorreguladora. 

9. A distribuidora propôs o pagamento de R$107.635,50, correspondente ao 

ressarcimento do cliente prejudicado, devidamente atualizado pela taxa média diária dos 

Depósitos Interfinanceiros (CDI) desde 15.12.2017, além do pagamento à BSM de valor 

correspondente a 40% do montante ressarcido ao cliente, para serem utilizados para o 

aprimoramento e desenvolvimento do mercado de capitais. 

10. E.F. e L.P. propuseram pagar quantia referente ao dobro do lucro bruto auferido 

individualmente, conforme calculado pela BSM, o que resultou no pagamento de 

R$17.442,16 e R$52.006,89, respectivamente. 

11. Ao apreciar os termos do acordo, a SMI considerou que os valores estabelecidos pela 

BSM para que os termos de compromisso fossem aceitos eram adequados, suficientes e 

proporcionais à gravidade das condutas observadas. 

12. Nesses termos, a área técnica instaurou processo administrativo em desfavor de 

Marcos Motterle e deixou de fazê-lo em desfavor das demais pessoas mencionadas5. 

II.3 Apurações realizadas pela SMI 

13. Segundo a SMI, Marcos Motterle realizou também negócios com contratos futuros 

de milho por uma outra distribuidora, entre 31.08.2017 e 20.10.2017. A área técnica não 

 
5 A esse respeito, confira-se o artigo 9º, §4º, da Lei nº 6.385/1976: “Na apuração de infrações da legislação do 
mercado de valores mobiliários, a Comissão priorizará as infrações de natureza grave, cuja apenação 
proporcione maior efeito educativo e preventivo para os participantes do mercado, e poderá deixar de instaurar 
o processo administrativo sancionador, consideradas a pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da 
lesão ao bem jurídico tutelado e a utilização de outros instrumentos e medidas de supervisão que julgar mais 
efetivos”) e item I, “b”, e §2º, ambos do artigo 4º da Instrução CVM nº 607/201 (“Art. 4° Considerando as 
informações obtidas na investigação das infrações administrativas, as superintendências poderão: I – deixar de 
lavrar termo de acusação nos casos em que: (...) b) restar demonstrada a pouca relevância da conduta, a baixa 
expressividade da ameaça ou da lesão ao bem jurídico tutelado e a possibilidade de utilização de outros 
instrumentos ou medidas de supervisão que julgarem mais efetivos; (...) § 2º Consideram-se instrumentos e 
medidas de supervisão, para os fins deste artigo, a expedição de ofício de alerta, a atuação prévia e coordenada 
de instituição autorreguladora, entre outros.” 
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encontrou indícios de irregularidades a respeito de tais negócios6. 

14. Ainda assim, em relação a esse período, a SMI destaca gravação telefônica realizada 

em 08.09.2017, em que Marcos Motterle entrou em contato com o operador solicitando a 

compra de 47 contratos CCMX17 em sua conta particular e a venda de 50 contratos para a 

conta da Cooperativa, ambas as operações ao mesmo preço.  

15. Segundo a SMI, “é possível perceber que, inicialmente, o próprio operador se 

mostrou confuso com as ordens de Marcos, sem entender sua verdadeira intenção, mas logo 

em seguida pede para o investidor confirmar”:  

 Operador - Você quer vender para a [Cooperativa] e comprar para você, é isso? 

 Marcos Motterle – Isso. 

16. No período em que foram realizadas as operações consideradas irregulares pela SMI 

(05.12.2017 a 05.06.2018), Marcos Motterle utilizou a distribuidora para a qual E.F. e L.P. 

trabalhavam. Segundo a Acusação, eles realizaram 50 (cinquenta) day trades que tiveram a 

Cooperativa na contraparte e que resultaram em lucro bruto de R$122.787,00. Desse total, 

foram realizados em nome de Marcos Motterle 25 (vinte e cinco) day trades que resultaram 

em lucro de R$89.361,00. E.F e L.P. teriam obtido lucro indevido de R$8.847,00 e 

R$24.579,00, respectivamente. 

17. A SMI detalha, a título de exemplo, irregularidades envolvendo os negócios cursados 

em 14.03.2018 e 21.03.2018, expostos a seguir. 

Negócios com CCMU18 em 14.03.2018 

18. Em 14.03.2018, entre 10h14m e 14h02m, teriam ocorrido dois ciclos das supostas 

atuações orquestradas. 

19. O primeiro começou entre 10h14min58s e 11h07min18s. E.F., L.P e Marcos Motterle 

fizeram negócios e assumiram posição comprada em total de 140 contratos CCMU18 em 

preços unitários que variavam entre R$36,40 e R$36,61, sendo que em nome de Marcos 

Motterle foram comprados 100 contratos a R$36,60. Até esse momento, as compras teriam 

 
6 Itens 39 e 40 do termo de acusação.  
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sido realizadas de maneira aparentemente regular e tiveram como contraparte terceiros 

atuantes no mercado. 

20. Entre 11h09min25s e 11h15min47s, L.P. inseriu 3 ofertas de venda de contratos 

CCMU18, uma delas em seu nome, de 20 contratos, outra em nome de E.F., também de 20 

contratos e, por último, uma oferta de 100 contratos em nome de Marcos Motterle, 

totalizando 140 contratos, todas ao preço unitário de R$36,69, com a finalidade de 

concretizar day trades lucrativos. 

21. Às 11h28min57s, 13 (treze) minutos após o registro das ofertas de venda descritas 

acima, L.P., também por meio do próprio terminal de negociação, inseriu oferta de compra 

de 200 contratos a R$36,70 em nome da Cooperativa. Segundo a Acusação, a mencionada 

oferta teve quantidade grande o suficiente para “varrer o livro”, resultando em negócios com 

diversas contrapartes, sendo que as ofertas de venda anteriormente realizadas em nome de 

E.F., L.P e Marcos Motterle foram integralmente atendidas.  

22. O segundo ciclo de operações começou às 12h47min54s. Entre 12h47min54s e 

13h46min00s, E.F., L.P e Marcos Motterle realizaram operações de compra no total de 144 

contratos CCMU18, a preços unitários que variavam entre R$36,51 e R$36,60, sendo que 

Marcos Motterle comprou 90 contratos a R$36,51. 

23. Entre 13h35min31s e 13h53min36s, L.P. inseriu 3 ofertas de venda de CCMU18, 

uma delas em seu nome, de 27 contratos, outra em nome de E.F., também de 27 contratos, e 

outra oferta de 90 contratos em nome de Marcos Motterle, totalizando a mesma quantidade 

antes comprada ao preço de R$36,59, visando à conclusão de day trades com lucro. 

24. Logo após, às 14h02min15s, L.P., também por meio do próprio terminal de 

negociação, inseriu oferta de compra de 180 contratos ao preço unitário de R$36,60 em nome 

da Cooperativa. Mais uma vez, essa oferta, de quantidade elevada para os padrões de 

negociação do ativo naquele momento, resultou em negócios com diferentes investidores, 

sendo que as ofertas anteriormente realizadas em nome de E.F. e L.P foram integralmente 

atendidas e a oferta em nome de Marcos Motterle foi parcialmente atendida (44 contratos). 

25. Segundo a Acusação, L.P. atuou rapidamente para encerrar a posição comprada de 

Marcos Motterle que ainda restava e, assim, concluir o day trade integralmente: às 

14h04min32s, L.P. cancelou o saldo restante da oferta de venda ao preço unitário de R$36,59 
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em nome de Marcos Motterle e, um segundo depois, realizou idêntica oferta ao preço de 

R$36,58 também em nome do Acusado.  

26. Às 14h04min44s, 11 segundos após o registro anterior, L.P. inseriu oferta de compra 

de 70 contratos ao preço de R$ 36,58 em nome da Cooperativa. No mesmo instante, essa 

oferta agrediu as primeiras posições do livro e a oferta de venda de Marcos Motterle 

integralmente. 

27. Como resultado dos atos coordenados do dia 14.03.2018, Marcos Motterle teria 

conseguido, em pequeno intervalo, realizar day trade com lucro de R$7.353,00. E.F. e L.P., 

de maneira semelhante, teriam auferido lucro de R$1.381,50 e R$1.408,50, respectivamente. 

Negócios com CCMK18 em 21.03.2018 

28. Em 21.03.2018, Marcos Motterle assumiu posição comprada em 120 contratos 

futuros de milho (código de negociação CCMK18), entre 09h35min e 11h50min. 

29. Entre 12h13min44s e 12h14min53s do dia 21.03.2018, foram realizadas ofertas de 

venda em nome de E.F., L.P e Marcos Motterle no total de 170 contratos. A oferta de Marcos 

Motterle foi de venda de 120 contratos ao preço unitário de R$39,49 e as ofertas de E.F e 

L.P. foram de 10 e 40 contratos, respectivamente. 

30. No minuto seguinte, às 12h15min24s, L.P., também por meio do próprio terminal de 

negociação, inseriu oferta de compra de 200 contratos ao preço unitário de R$39,49 em nome 

da Cooperativa. A oferta de grande quantidade resultou em negócios com 11 (onze) 

diferentes investidores, sendo que as ofertas anteriormente realizadas em nome de E.F. e L.P 

foram integralmente atendidas e a oferta em nome de Marcos Motterle foi parcialmente 

atendida (83 contratos). 

31. Segundos após, L.P. realizou outra oferta de compra em nome da Cooperativa (50 

contratos) e a oferta de venda de 37 contratos que ainda restava em nome de Marcos Motterle 

foi atendida, concluindo-se o day trade em nome do Acusado. 

32. Como resultado dos atos realizados coordenadamente em menos de 2 (dois) minutos, 

as operações de day trade resultaram em lucro de R$1.845,00 para E.F., R$1.620,00 para 

L.P. e R$3.510,00 para Marcos Motterle. 
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Manifestações do Acusado durante a fase de investigação e considerações realizadas pela 

SMI 

33. Durante a fase de investigação, a SMI buscou, em mais de uma oportunidade, obter 

esclarecimentos de Marcos Motterle sobre os fatos considerados irregulares7. 

34. Em correspondência de 18.09.20198, Marcos Motterle respondeu ofício 

encaminhado pela SMI, afirmando que (i) não auferiu lucro no conjunto de operações que 

realizou no mercado, mas prejuízos; (ii) não era o responsável pela definição da estratégia 

da Cooperativa e que as suas operações eram pautadas nas recomendações da distribuidora 

de valores mobiliários, e (iii) não tinha conhecimento de quem era a contraparte das suas 

operações, pois nas notas de corretagem não constava tal informação. 

35. Em nova manifestação de 04.10.20199, o Acusado afirmou que (i) trabalhava como 

operador de mercado na Cooperativa; (ii) recebia verbalmente as ordens do superintendente 

de sua área, com quantidades e intervalo de valores definidos; (iii) não possuía 

discricionariedade, pois a corretora era a responsável por definir o horário e o valor, dentro 

do intervalo passado; (iv) o operador L.P. era o responsável por transmitir as ordens em 

nome da Cooperativa e em nome do Acusado; (v) as operações em nome da Cooperativa 

tinham como objetivo a proteção dos negócios comerciais no mercado futuro; (vi) as 

operações realizadas em seu nome tinham como objetivo obter ganhos em operações de day 

trade; e (vii) não foi alertado pelo operador de que qualquer de suas operações pudesse 

configurar qualquer irregularidade, sempre agiu de boa fé e muitas vezes era o operador que 

ligava e o incentivava a operar.   

36. Em 17.10.2019, o Acusado se manifestou sobre o conteúdo de planilhas 

encaminhadas pela SMI, que continham dados referentes aos negócios por ele realizados10. 

Afirmou que (i) ao calcular o somatório da coluna “ajustes diários” chegou a resultado 

negativo de R$15.763,50; (ii) os negócios realizados em que a contraparte foi a Cooperativa 

tiveram “resultado negativo de R$7.128,00, o que representa apenas 6,9% do resultado total” 

 
7 Docs. nº 0910354, 0910357, 0910362, 0910363 e 0951498. 

8 Doc. nº 0910347, em resposta ao Ofício nº 101/2019/CVM/SMI/GMA-2 (doc. nº 0911188). 

9 Doc. nº 0910354, em resposta ao Ofício nº 101/2019/CVM/SMI/GMA-2 (doc. nº 0911188) e ao Ofício nº 
74/2019/CVM/SMI/GMA-2 (doc. nº 0911189) 

10 Doc. nº 0910357, em resposta ao Ofício nº 119/2019/CVM/SMI/GMA-2 (doc. nº 0911190). 
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e destacou “a pouca relevância do valor, não só em relação às negociações do mercado de 

milho futuro, mas também em relação às operações da Cooperativa nesse mercado”; (iii) os 

horários contidos nas planilhas se referem ao registro da oferta na bolsa, ato praticado pela 

distribuidora, pois as ordens eram transmitidas pelas partes por telefone. Concluiu que “as 

transações foram realizadas regularmente, dentro da normalidade do mercado”. 

37. Em 12.11.2019 e em 05.03.2020, Marcos Motterle reiterou suas manifestações 

anteriores. 

38. Segundo a SMI, os argumentos de Marcos Motterle são improcedentes. 

39. A área técnica afirma que, segundo as gravações telefônicas contidas nos autos, “na 

maioria das vezes Marcos telefonava para o operador e solicitava que as operações fossem 

realizadas. O exemplo descrito (...) mostrou que Marcos solicitou ao operador que operações 

de compra e venda fossem realizadas ao mesmo preço em pontas opostas (compra e venda) 

em sua carteira própria e em nome da [Cooperativa], o que mostra que essas operações não 

ocorriam ao acaso”. Conclui a área técnica: “Dessa forma, julgamos improcedente a 

alegação de Marcos de que suas operações fossem incentivadas pelos operadores.” 

40. Sobre a afirmação do Acusado de que a planilha sobre suas operações indicaria 

resultado total negativo de R$15.763,50, a SMI afirma que “a somatória a que o investidor 

se refere não pode ser utilizada como justificativa para sua conduta pois tal somatória 

considera tanto day trades como operações direcionais. Caso consideremos somente os day 

trades constantes da tabela mencionada, o lucro bruto auferido por Marcos seria de 

R$81.306,00. Faz-se necessário considerar, também, que a planilha em questão foi enviada 

para que o investidor pudesse ter acesso à compilação de suas operações, no entanto, o 

período nela abrangido é maior que o período em que foram observadas as irregularidades. 

A somatória por ele realizada é, portanto, equivocada.” 

41. A área técnica também rejeita o argumento de que o Acusado não era o responsável 

pelas estratégias da Cooperativa no mercado de capitais, pois “a irregularidade praticada por 

Marcos não guardava qualquer relação com a estratégia da Cooperativa, mas tão somente 

com o conhecimento das suas ordens e com a discricionariedade de Marcos ao enviá-las para 

execução”. Segundo a área técnica, “Marcos aproveitou-se do conhecimento das ordens da 

[Cooperativa] para realizar negócios em sua carteira própria em momentos anteriores aos 
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negócios da Cooperativa, sabendo que esta pagaria o preço necessário para que auferisse 

lucro.” 

42. Por fim, quanto ao argumento de que o resultado financeiro líquido de Marcos 

Motterle no período de 15.12.2017 a 08.05.2018 foi um prejuízo de R$31.059,42, a SMI 

afirma que “as operações que revelaram indícios de irregularidades permitiram a Marcos 

obter lucro indevido de R$93.240,00”. No que tange às demais operações por ele realizadas, 

em que não foram observados supostos indícios de irregularidades, a SMI afirma que elas 

“tiveram por consequência o prejuízo alegado”, mas “[e]ste prejuízo, no entanto, não tem o 

condão de afastar as irregularidades observadas e nem de compensar os lucros auferidos de 

forma irregular”. Conclui a área técnica: “Esta dicotomia no resultado do Sr. Marcos quando 

operando regularmente no mercado vis a vis a quando atuava de posse da estratégia da 

[Cooperativa] evidencia, mais uma vez, que os lucros do investidor vinham das operações 

irregulares e não do seu conhecimento do mercado.” 

Conclusões da Acusação 

43. Segundo a SMI, Marcos Motterle teria, em conluio com os operadores E.F. e L.P. da 

distribuidora de valores mobiliários, se aproveitado de sua função na Cooperativa, que lhe 

conferia autonomia para determinar o horário de realização de ordens em nome dessa 

instituição, para auferir lucros para si em detrimento da Cooperativa. Para a Acusação, ele 

teria atuado com “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 [instituição], numa prática conhecida 

como front running”. 

44. Assim, na visão da Acusação, “as operações irregulares fizeram parte de um ‘ciclo’, 

ou seja, primeiramente uma ponta da operação era realizada contra o mercado e, em seguida, 

seu encerramento se dava por meio de operações que tinham a Cooperativa na contraparte”. 

45. A área técnica afirma que as ofertas em nome de Marcos Motterle eram realizadas 

em momentos próximos às da Cooperativa para que as suas posições pudessem ser 

encerradas com lucro em vista do preço que seria ofertado pela instituição. Segundo a SMI, 

a diferença de alguns minutos entre as ordens, observada em algumas operações, 
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considerando a baixa liquidez dos ativos negociados (contratos futuros de milho), reduziria 

significativamente a chance de os negócios serem afetados por outros investidores.  

46. Segundo a área técnica, Marcos Motterle teria auferido lucro bruto de R$89.361,00 

como consequência das operações irregulares realizadas em 21 pregões. O Acusado teria 

realizado também operações em outras datas nas quais a área técnica não encontrou indícios 

de irregularidades. Nesse conjunto de negócios, Marcos Motterle teria obtido lucro bruto 

total de R$7.245,00 em 34 day trades, o qual, para a Acusação, destoaria do lucro obtido 

com as operações supostamente irregulares. 

47. A SMI concluiu que a conduta de Marcos Motterle caracteriza o uso de práticas não 

equitativas no mercado de valores mobiliários, em infração ao item I, nos termos do item II, 

“d”, da Instrução CVM nº 08/1979. 

III. DEFESA 

48. Regularmente citado, o Acusado apresentou defesa, argumentando que ao longo da 

fase de investigação, “solicitou acesso a informações, que não lhe foram devidamente 

oportunizadas. Também, reiteradamente apontou a impossibilidade de se manifestar 

adequadamente nos termos do artigo 5º da Instrução CVM n° 607/19”. 

49. Alega também que a Acusação menciona gravações telefônicas que não estão nos 

autos e que as únicas disponibilizadas se referem a datas anteriores, tendo o próprio termo 

de acusação concluído não haver sequer indícios de irregularidades naquelas operações. 

50. Afirma que a impossibilidade de acesso às gravações e outras informações, ainda na 

fase investigatória, afrontou irrefutavelmente o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

51. Requer o reconhecimento da nulidade do presente processo administrativo por vício 

na origem e seu consequente arquivamento. 

É o Relatório. 

São Paulo, 12 de janeiro de 2021 

 

Gustavo Machado Gonzalez 

Diretor Relator 


