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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 

VOTO 

I. INTRODUÇÃO 

1. Nesse processo, julgamos a eventual responsabilidade de Marcos Motterle1 por ter 

supostamente utilizado práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários. Ele é 

acusado de ter tido acesso a informações sobre a intenção de negociação da Cooperativa em 

que trabalhava e de ter se beneficiado ilicitamente pelo uso dessas informações e realização 

de negócios em sua conta pessoal, prática internacionalmente conhecida como front running. 

II. PRELIMINAR  

2. Marcos Motterle alega nulidade ocorrida durante a fase de investigação, quando a 

SMI teria indeferido o acesso integral aos autos pelo Acusado, supostamente afetando o 

direito ao contraditório e à ampla defesa. 

3. Sem entrar no mérito das alegadas negativas de acesso integral aos autos, entendo 

que caberia ao interessado, inconformado com o entendimento da área técnica, apresentar, 

ainda na fase investigativa, recurso administrativo dirigido ao Colegiado, com fundamento 

no artigo 14, parágrafo único, da Instrução CVM nº 607/20192. 

 
1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é 
atribuído no relatório deste voto. 

2 Art. 14. No interesse das investigações e da instrução processual, poderá ser conferido tratamento sigiloso 
aos autos, documentos, objetos ou informações e atos processuais, dentro do estritamente necessário à 
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4. Não obstante, com a instauração do processo administrativo sancionador e a regular 

citação, o Acusado teve acesso integral aos autos3 e oportunidade para exercer a defesa em 

toda sua plenitude, restando supridas eventuais irregularidades da fase investigativa. Nesse 

sentido, é pacífico na jurisprudência afeita ao processo administrativo sancionador que 

“havendo a instauração do devido processo administrativo disciplinar, resta superado o 

exame de eventuais irregularidades ocorridas durante a sindicância”4. Embora no momento 

da defesa o Acusado tenha se limitado a suscitar a nulidade do processo5, destaco que durante 

a fase de investigação o Acusado fez considerações acerca do mérito da questão, que serão 

devidamente consideradas e analisadas na sequência. 

III. MÉRITO 

As operações consideradas irregulares pela SMI 

5. Antes de adentrar no mérito, cabe delimitar o período em que a infração 

administrativa teria ocorrido. 

6. Entendo que a SMI considera como irregulares operações realizadas em nome do 

Acusado, ocorridas entre 15.12.2017 e 11.04.2018 ao longo de 21 pregões, e que teriam 

 
elucidação dos fatos. Parágrafo único. Da negativa de acesso fundada na hipótese de que trata este artigo, cabe 
recurso do investigado ao Colegiado. 

3 Conforme consignado na certidão (doc. nº 0974812). 

4 ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO 
DE VÍCIOS EM SINDICÂNCIA. SUPERVENIENTE INSTAURAÇÃO DE PAD. 1. Trata-se, 
originariamente, de Mandado de Segurança impetrado pelos recorrentes contra a abertura de sindicância para 
apurar a possibilidade de Oficiais de Justiça da Comarca de Joaçaba terem delegado para terceiros, por dez 
anos e sem a devida autorização, a realização de atribuições privativas de seu cargo público, recebendo pelas 
diligências realizadas. Apontam vícios na sindicância e pedem a declaração de sua nulidade. 2. Foi comunicada 
nos autos a instauração de PAD. Nesse caso, "havendo a instauração do devido processo administrativo 
disciplinar, resta superado o exame de eventuais irregularidades ocorridas durante a sindicância" (MS 
9.668/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 1.2.2010). No mesmo sentido: AgRg no REsp 
982.984/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21.9.2012 e RMS 12.827/MG, Rel. 
Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2.2.2004. 3. Recurso Ordinário não provido. (RMS 
37.871/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 
20/03/2013). 

5 A alegação foi reiterada em petição apresentada em 06.01.2021 (doc. nº 1172710). 
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resultado em benefício indevido de R$89.361,00, embora certas passagens do termo de 

acusação façam referência a um período mais largo e um valor maior de benefício indevido6. 

7. Nesse aspecto, noto que a PFE-CVM pontuou inconsistências entre as datas 

informadas na primeira versão da peça acusatória e a área técnica, acatando as mencionadas 

sugestões, solicitou que Marcos Motterle se manifestasse sobre as operações descritas em 

tabela contida no Ofício nº 11/2020/CVM/SMI/GMA-2, de 26.02.2020. 

8. Ademais, a versão definitiva do termo de acusação contém a tabela mencionada (item 

29), que resume a suposta atuação irregular do Acusado, i.e., os negócios realizados em seu 

nome durante 21 pregões, entre 15.12.2017 e 11.04.2018, com suposto lucro bruto no valor 

de R$89.361,00. 

9. Cabe destacar que essa contradição interna da peça acusatória não afetou o direito de 

defesa do Acusado porque as operações consideradas irregulares estão suficientemente 

descritas na peça acusatória, bem como nas provas dos autos. Além disso, a constatação é a 

de que as operações consideradas irregulares ocorreram em período menor, o que em tese é 

mais favorável ao Acusado, não havendo se falar em ampliação do objeto do processo. 

Autoria 

10. Inicialmente, cumpre destacar que o Acusado – em suas manifestações ao longo da 

investigação e nas razões de defesa – reconhece que realizou as operações supostamente 

irregulares que são o objeto deste processo, não havendo, portanto, controvérsia quanto à 

autoria da infração administrativa apontada. 

Materialidade 

11. A infração administrativa restou demonstrada por um conjunto robusto de provas. 

12. Destaco, em primeiro lugar, o padrão de atuação de Marcos Motterle e da 

Cooperativa. Os dois exemplos detalhados no relatório demonstram essa mecânica de modo 

bastante evidente. Em todas as oportunidades, ordens eram realizadas em nome da 

 
6 A título de exemplo, no item 96 do termo de acusação há menção ao período entre 31.08.2017 a 08.05.2018 
e no item 69 há menção a suposto benefício indevido obtido por Marcos Motterle no valor de R$93.240,00. 
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instituição para favorecer a posição (comprada ou vendida) anteriormente assumida pelo 

Acusado. 

13. A recorrência do padrão de atuação do Acusado é uma forte evidência de que a 

Cooperativa foi colocada em indevida posição de desequilíbrio e desvantagem. Sobre esse 

ponto, lembro que a acusação abrange um período de aproximadamente cinco meses (de 

15.12.2017 a 11.04.2018), durante o qual foi detectada atuação irregular em 21 pregões. 

14. Além dos exemplos detalhados pela SMI referentes a operações realizadas em 

14.03.2018 e 21.03.2018, cabe destacar as operações realizadas em 03.01.2018 em nome de 

Marcos Motterle e da Cooperativa. 

15. No dia 03.01.2018 às 09h52m38s, foi realizada ordem de venda de 30 contratos ao 

preço unitário de R$33,32 em nome de Marcos Motterle. Logo depois (09h54m33s), foi 

realizada ordem de compra de 50 contratos ao mesmo preço unitário em nome da 

Cooperativa. A melhor oferta de venda era, naquele momento, de R$33,22. A oferta de 

grande quantidade resultou em negócios com terceiros a preços entre R$33,22 e R$33,32 

envolvendo 34 contratos e negócios com Marcos Motterle ao preço de R$33,32 (16 

contratos). 

16. Posteriormente, sem a intervenção de grandes ordens de compra feitas em nome da 

Cooperativa, o preço recuou e Marcos Motterle logrou comprar 16 contratos ao preço 

unitário de R$33,18, concluindo em intervalo de menos de uma hora o day trade com 

resultado positivo de R$1.008,00. 

17. Todas as operações descritas foram realizadas a partir do terminal de L.P. e as 

planilhas relacionadas estão nos autos e foram disponibilizadas ao Acusado, que não 

impugnou tais documentos7. 

18. Devem ser rejeitados os argumentos do Acusado de que (i) não era o responsável 

pela definição da estratégia da Cooperativa, (ii) as suas operações eram pautadas nas 

recomendações da distribuidora de valores mobiliários, (iii) recebia verbalmente as ordens 

do superintendente de sua área, com quantidades e intervalo de valores definidos e (iv) não 

 
7 Doc. nº 0910364, doc. nº 0910365 e doc. nº 0910366. 
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tinha discricionariedade, pois a corretora era a responsável por definir o horário e o valor, 

dentro do intervalo passado. 

19. O fato de o Acusado ser ou não ser o responsável pela definição da estratégia da 

atuação da Cooperativa no mercado de capitais é indiferente para a análise do mérito da 

acusação. Afinal de contas, trata-se de uma acusação de front running, ou seja, de que o 

Acusado se valia das informações que possuía acerca dos negócios que seriam feitos pela 

Cooperativa para a eles se antecipar realizando negócios para sua carteira própria. Assim, a 

irregularidade não estava associada à estratégia em si, mas ao conhecimento das ordens da 

Cooperativa e à discricionariedade de Marcos Motterle ao enviá-las para execução, fatos que 

restaram fartamente demonstrados. 

20. Nesse sentido, as ligações telefônicas gravadas entre Marcos Motterle e o operador 

da distribuidora, apesar de se referirem a período anterior ao das operações irregulares, já 

demonstravam o modus operandi do Acusado e a improcedência dos mencionados 

argumentos. Conforme exposto no relatório, em 08.09.2017, Marcos Motterle entrou em 

contato por telefone com o operador solicitando a compra de 47 contratos CCMX17 em sua 

conta particular e a venda de 50 contratos na conta da Cooperativa, ambas as operações ao 

mesmo preço. 

21. Além disso, constam dos autos conversas por mensagem entre Marcos Motterle e o 

operador da distribuidora, ocorridas em 20.03.20188 (dentro do período analisado), que 

demonstram de maneira inequívoca a discricionariedade de que o Acusado dispunha para 

determinar as operações em nome da Cooperativa, bem como o fato de que realizava 

concomitantemente negócios em sua conta pessoal. 

09:35:06 – Operador – bmf set ta no nível da paridade 

09:35:13 – Operador – tem que repor o que vendeu 

09:35:32 – Operador – no set 

09:35:40 – Operador – mercado já caiu o que tinha que cair 

09:50:21 – Marcos – Vamos tomar um pouco no setembro sim 

 
8 Doc. nº 0910343, arquivo “Ordem 9847 E 9610_COOPERATIVA (...) E MARCOS LUIS 
MOTTERLE_20.03.2018” na pasta “documentos enviados”. 
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09:54:33 – Operador – comprei 60 a 95. 

(...) 

11:30:29 – Operador – comprei 136 a 34,97 e vendia a 35,18 de media para a [Cooperativa] 

11:30:59 – Operador – isso set 

11:30:59 – Operador – nesse momento tenho venda de 50 a 20 para vc na física 

11:31:47 – Marcos - Ok 

(...) 

11:55:07– Marcos – vamos vender uns 100 ctr no setembro ate nos 35,10 

11:55:29 – Operador – vendi 100 ate o 15 

11:55:40 – Operador – se entrar venda recompramos 

11:55:48 – Operador – vendeu 10 na física a 38,45 

11:55:54 – Operador – que estava na posição sua 

11:56:15 – Marcos – Ok 

(...) 

13:59:48 – Marcos – vamos comprar algo pra [cooperativa] 

14:00:06 – Marcos – não vai voltar abaixo do que está nesse momento 

14:00:11 – Operador – graficamente ta lindo 

14:20:59 – Marcos – conseguiu compra algo 

14:22:07 – Operador – comprei pouco 

22. Outros elementos importantes são o percentual e o padrão de acerto do Acusado em 

suas operações. Embora entenda que os resultados, isoladamente considerados, não 

autorizam uma condenação em sede de processo administrativo sancionador, considero que, 

no caso, se trata de mais um elemento a indicar a atuação irregular de Marcos Motterle. 

23. Como já exposto, o padrão de atuação fraudulento foi detectado em 21 pregões, sendo 

que em 20 houve lucro, totalizando R$89.361,00. Por outro lado, com relação às operações 

realizadas nas datas em que não foram detectados indícios de irregularidades, o lucro 
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auferido com day trades foi de R$7.245,00, no total, em 34 day trades (apenas 8% 

aproximadamente do lucro obtido nas operações que tiveram a Cooperativa na contraparte).  

24. Ante o exposto, voto pela condenação de Marcos Motterle por uso de prática não 

equitativa no mercado de valores mobiliários. 

IV. DOSIMETRIA E CONCLUSÃO 

25. Começo assinalando que o uso de práticas não equitativas no mercado de valores 

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

item I, é infração considerada grave para os fins previstos no §3º do artigo 11 da Lei nº 

6.385/1976, nos termos do item III da mencionada Instrução. 

26. Apesar de o tipo administrativo de uso de práticas não equitativas no mercado de 

valores mobiliários não exigir a obtenção de vantagem financeira para sua consumação, 

deve-se considerar que o Acusado logrou obter a vantagem econômica, em valores da época, 

de R$89.361,00 (R$100.462,34 em valores atualizados)9. 

27. Contam como circunstâncias agravantes a prática reiterada e sistemática da conduta 

irregular por 21 pregões, entre 15.12.2017 e 11.04.2018, e o fato de ter praticado o ilícito 

com violação da confiança que devia à Cooperativa, empresa com a qual mantinha vínculo 

de emprego10. 

28. Por outro lado, como atenuante, considero os bons antecedentes de Marcos Motterle. 

29. Ante o exposto, voto pela condenação de Marcos Luis Motterle à penalidade de multa 

no valor de R$251.155,86 (duzentos e cinquenta e um mil cento e cinquenta e cinco reais e 

oitenta e seis centavos), equivalente a duas vezes e meia o valor atualizado da vantagem 

econômica indevida por ele obtida, por uso de prática não equitativa no mercado de valores 

mobiliários, infração administrativa definida no item II, letra “d”, da Instrução CVM n° 

08/1979 e vedada pelo item I da mesma Instrução. 

 
9 Ver anexo único a este voto. 

10 Doc. nº 0910351. 
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30. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao 

Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 

199/2020/CVM/SGE11, para as providências que julgar cabíveis. 

É como voto. 

São Paulo, 12 de janeiro de 2021 

 

Gustavo Machado Gonzalez 

Diretor Relator  

 
11 Doc. SEI nº 0955867. 
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ANEXO ÚNICO– ATUALIZAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À VANTAGEM ECONÔMICA 

Tabela – Atualização monetária 

Mês das 
operações 

Valor da 
vantagem 

Índice de 
correção 

Valor da vantagem 
atualizada 

dez/17 R$270,00 1,1359879 R$306,72 

jan/18 R$1.008,00 1,1310115 R$1.140,06 

fev/18 R$2.475,00 1,1277410 R$2.791,16 

mar/18 R$74.434,50 1,1241438 R$83.675,08 

abr/18 R$11.173,50 1,1231329 R$12.549,33 

Total R$89.361,00  R$100.462,34 

 

A correção monetária pelo IPCA (IBGE) está disponível no site do Banco Central do 

Brasil, no instrumento “calculadora do cidadão” em http://www.bcb.gov.br. 

Valores atualizados até dezembro de 2020. 


