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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 05/2014 

(Processo Eletrônico nº SEI 19957.011659/2019-39) 

Reg. Col. nº 0308/2016 

 

Acusados: Achilles Balsini 

 Bernardo Werther de Araújo 

 Fabio Deslandes 

 Fernando Henrique Frare Bertin 

 Francisco Borges de Souza Dantas 

 Francisco Eduardo de Souza Dantas 

 RAV 13 Administrações e Participação Eireli 

 (sucessora de GEB Participações e Administração S.A.) 

 Lars Fuhrken Batista 

 Leonardo Brunet Mendes de Moraes 

 Marcelo dos Reis de Moraes 

 Marco Aurélio Virzi 

 Normandia Investimentos Ltda. 

 (sucessora de Marlin Gestão de Recursos Ltda.) 

 Renato André Vodovoz 

 Sérgio Savelli de Menezes 

Assunto: Apurar a eventual utilização de informação relevante ainda não 

divulgada ao mercado em negócios com ações de emissão da CCX 

Carvão da Colômbia S.A., em infração ao disposto no art. 155, §4º, da 

Lei nº 6.404/1976 c/c art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002 

Relator: Diretor Henrique Machado 

Voto: Diretor Alexandre Costa Rangel 
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Manifestação de Voto 

 

Introdução 

1. Este Processo Administrativo Sancionador (“Processo”)1 trata de acusação de infração ao 

art. 155, § 4º, da Lei nº 6.404/19762, combinado com o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 

358/20023 (“Acusação”). O Processo foi instruído pela Superintendência de Processos 

Sancionadores (“SPS”) e pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”).  

2. A Acusação foi formulada em face dos seguintes 14 (quatorze) acusados: (i) Achilles 

Balsini; (ii) Bernardo Werther de Araújo (“Bernardo Araújo”); (iii) Fabio Deslandes; (iv) 

Fernando Henrique Frare Bertin (“Fernando Bertin”); (v) Francisco Borges de Souza Dantas 

(“Francisco Dantas”); (vi) Francisco Eduardo de Souza Dantas (“Francisco Eduardo”); (vii) RAV 

13 Administrações e Participação Eireli (“RAV 13”), sucessora de GEB Participações e 

Administração S.A (“GEB”); (viii) Lars Fuhrken Batista (“Lars Batista”); (ix) Leonardo Brunet 

Mendes de Moraes (“Leonardo Brunet”); (x) Marcelo dos Reis de Moraes (“Marcelo Moraes”); 

(xi) Marco Aurélio Virzi (“Marco Virzi”); (xii) Normandia Investimentos Ltda. (“Normandia 

Investimentos”), sucessora de Marlin Gestão de Recursos Ltda. (“Marlin”); (xiii) Renato André 

Vodovoz (“Renato Vodovoz”); e (xiv) Sérgio Savelli de Menezes (“Sérgio Savelli” e, quando 

em conjunto com os demais, “Acusados”). 

 
1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído 

no relatório elaborado pelo Diretor Relator (Doc. SEI 1251213). 
2 “§4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha 

tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.” 
3 “Art. 13 - Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada 

a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, 

pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho 

fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem 

quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou 

coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante. §1o A mesma vedação aplica-se a 

quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de 

informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou 

de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e 

instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da 

informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.” 
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3. Em resumo, o Processo analisa as negociações realizadas pelos Acusados com ações de 

emissão da CCX Carvão da Colômbia S.A. (respectivamente “Ações” e “CCX” ou 

“Companhia”), previamente à divulgação ao público da decisão do acionista controlador de 

fechar o capital da Companhia, por meio de uma oferta pública de permuta para aquisição de 

ações (“OPA”), anunciada após o encerramento do pregão de 21.01.2013 da BM&FBovespa S.A. 

– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&F”). 

4. Em 25.07.2017, o Processo foi redistribuído para relatoria do Diretor Henrique Machado 

(“Diretor Relator”)4. O relatório do Processo consta dos autos (“Relatório”)5 e a sessão de 

julgamento teve início em 01.12.20206. Encerradas as sustentações orais dos representantes 

legais dos acusados inscritos, o Diretor Relator proferiu seu voto7, oportunidade em que pedi 

vistas e a sessão de julgamento foi suspensa, nos termos do art. 57 da Instrução CVM n° 

607/20198. 

Resumo do voto do Diretor Relator 

5. Inicialmente, o voto proferido pelo Diretor Relator afastou os argumentos sobre questões 

preliminares trazidos pelos acusados Leonardo Brunet, Sérgio Savelli e Normandia 

Investimentos. 

6. No mérito, o Diretor Relator votou pela (i) absolvição dos acusados Lars Batista, Renato 

Vodovoz, RAV 13, Leonardo Brunet, Sérgio Savelli e Fabio Deslandes; e (ii) condenação de 

Achilles Balsini, Marco Virzi, Francisco Dantas, Francisco Eduardo, Normandia Investimentos, 

Bernardo Araújo, Marcelo Moraes e Fernando Bertin, todos por infração ao art. 155, §4º, da Lei 

nº 6.404/1976, combinado com o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002. 

 
4 Doc. SEI 0910597 (fl. 3.322). 
5 Doc. SEI 1251213. 
6 Doc. SEI 1134097. 
7 Doc. SEI 1251216. 
8 “Art. 57. Concluídas as apresentações orais, o Presidente tomará o voto do Relator e dos demais membros, 

preferencialmente em ordem crescente de antiguidade, podendo a sessão de julgamento ser suspensa por pedido de 

vista realizado por membro do Colegiado.” 
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Breves notas sobre os pontos de concordância com o Diretor Relator 

7. Após análise mais detida dos autos, acompanho os fundamentos e conclusões do Diretor 

Relator que amparam (i) a rejeição das preliminares arguidas, conforme indicadas no item 5 

acima; (ii) as absolvições dos acusados Renato Vodovoz, RAV 13, Leonardo Brunet, Sérgio 

Savelli e Fabio Deslandes; e (iii) as condenações de Achilles Balsini, Francisco Dantas, Francisco 

Eduardo, Normandia Investimentos, Bernardo Araújo, Marcelo Moraes e Fernando Bertin. 

8. As principais razões que embasam as minhas concordâncias com o Diretor Relator estão 

resumidas a seguir. 

9. Com relação às absolvições (i) de Renato Vodovoz e RAV 13, (a) chama especial atenção 

o fato de que foram baixos o volume financeiro e a quantidade das operações realizadas; (b) tais 

acusados venderam expressiva posição de CCX antes da divulgação do fato relevante relativo à 

OPA; e (c) eventual lucro das negociações teria decorrido apenas de residual participação 

acionária mantida após o dia 21.01.2013; (ii) de Leonardo Brunet e Sérgio Savelli, (a) destaco a 

intensa atuação de ambos no mercado de ações; (b) os negócios realizados com as Ações foram 

compatíveis com o volume financeiro de suas operações habituais; (c) não há prova de que os 

vínculos com outros acusados eram suficientemente estreitos a ponto de autorizar a conclusão, 

com razoável grau de certeza, de que a informação da OPA teria sido transmitida a eles; (d) como 

Sérgio Savelli operava para Leonardo Brunet e sua esposa, era natural que os horários das 

operações fossem de alguma forma similares; e (iii) de Fabio Deslandes, (a) não foi identificado 

qualquer vínculo com os demais acusados, com a Companhia ou com qualquer outra parte 

relacionada; (b) era profissional de mercado, agente autônomo de investimento, habituado a 

investir no mercado de capitais; (c) seu perfil de investimento era compatível com as operações 

realizadas, aparentemente sob a justificativa de uma análise mais detida, em tempo real e atenta 

ao comportamento da cotação do papel em bolsa. 

10. Quanto às condenações (i) de Achilles Balsini, (a) noto a proximidade pessoal e 

profissional com Lars Batista, irmão do acionista controlador da Companhia à época; (b) o valor 

médio das negociações que o acusado historicamente realizava era muito inferior àquele 

verificado no contexto das Ações da CCX; (c) operava somente em outros mercados, 

minicontratos futuros de Ibovespa, reforçando a atipicidade da operação; (d) não parece razoável 
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e nem foi comprovado o argumento no sentido de que o acusado acompanhava os negócios de 

longo prazo da Companhia; (e) o timing de aquisição das Ações, no mesmo dia 21.01.2013, 

reforça a posse e utilização da informação relevante previamente à sua divulgação; (f) os recursos 

utilizados para o investimento foram levantados a partir do resgate de fundo de investimento 

mantido por sociedade da qual era sócio também o irmão do acionista controlador da CCX; (ii) 

de Francisco Dantas, (a) não investiu na bolsa nos 2 (dois) anos anteriores; (b) realizou a 

aquisição das Ações no mesmo dia 21.01.2013 e alienou no dia seguinte, de forma atípica; (c) a 

transcrição de suas conversas com o operador intermediário sinaliza uma pressa injustificada na 

concretização da operação; (iii) de Francisco Eduardo, (a) a atipicidade das negociações; (b) o 

volume financeiro significativamente superior ao usualmente verificado nas operações 

realizadas; (c) comprou os papéis exatamente no dia 21.01.2013; (d) não tinha qualquer histórico 

de negociação com CCX; (e) alavancou seu investimento com operações a termo, apostando em 

expressiva alta da cotação; (f) proximidade de horários das suas ordens com as de seu pai, o 

também acusado Francisco Dantas; (iv) de Normandia Investimentos, Bernardo Araújo e 

Marcelo Moraes, (a) aponto os diversos vínculos comprovados com sucesso pela Acusação entre 

os referidos acusados, a CCX e alguns profissionais que participaram da OPA; (b) o principal 

cotista do fundo gerido pela Normandia Investimentos era justamente o então acionista 

controlador da Companhia; (c) o timing perfeito de entrada no investimento, de forma atípica; e 

(v) de Fernando Bertin, (a) observo o momento de realização da aquisição das Ações, nos dias 

18 e 21.01.2013, e o fato de ter liquidado toda essa posição no dia seguinte ao da divulgação do 

fato relevante, com uma rentabilidade de 67% em apenas 3 (três) dias; (b) a atipicidade do 

movimento, sem qualquer histórico minimamente representativo de participação no mercado de 

ações, mas somente no mercado futuro e de boi gordo; e (c) a justificativa dos negócios e 

declarações em sentido contrário dos operadores responsáveis pela intermediação das operações9. 

 
9 Apesar de ter prestado esclarecimentos iniciais à SPS na fase de investigação, o acusado não apresentou defesa 

após ter sido intimado para tanto. Concordo com o Diretor Relator de que os elementos de provas trazidos aos autos 

são contundentes, convergentes e robustos: timing, atipicidade e contradições nas justificativas apresentadas por ele, 

em relação às declarações e gravações apresentadas pelos operadores que atuaram na intermediação de seus 

negócios. Todo esse conjunto de elementos opera em desfavor do acusado, observadas as circunstâncias específicas 

deste caso concreto. 
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Fundamentos das divergências com o voto do Diretor Relator 

11. Explicadas, em bases gerais, as concordâncias com o Diretor Relator, passo agora a tratar 

das razões que fundamentam a minha respeitosa divergência no que tange aos acusados Lars 

Batista e Marco Virzi. São esses os meus únicos pontos de dissonância com relação ao voto 

proferido pelo Diretor Relator neste Processo. 

12. Tratando-se de supostos insiders secundários, com relação aos quais não se concebe 

qualquer modalidade de presunção quanto ao conhecimento prévio das informações relevantes 

da Companhia – e na ausência de prova direta do acesso à informação sobre a OPA –, a Acusação 

deve apontar, para cada um dos Acusados, um conjunto de indícios que comprovem a posse e 

utilização, em seus negócios, da referida informação relevante. 

13. Este caso não apresenta disputas polêmicas de teses ou interpretações de regras aplicáveis, 

comandos legais ou regulamentares. Apesar do extenso volume dos autos e da quantidade de 

Acusados, a complexidade do Processo não decorre desses fatos – evidentemente, nem do debate 

em torno das questões éticas e da melhor forma de regular o assunto, temas quase sempre 

presentes em casos de insider10. 

14. Igualmente, não vislumbro aqui qualquer controvérsia relevante em torno dos requisitos 

necessários à caracterização do insider. Estou de acordo com o entendimento de que a 

interpretação mais adequada ao caso e que deve nortear a aplicação do art. 155, §4º, da Lei nº 

6.404/1976 e do art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002 passa pela verificação, nas palavras 

 
10 “23. How Should Insider Trading be Regulated? Even among those who agree that insider trading should be 

regulated on property rights grounds, there is no agreement as to how insider trading should be regulated. 

Bainbridge (1995, p.1262-66) contends that the federal Securities and Exchange Commission has a comparative 

advantage in prosecuting insider trading questions, which justifies treating the prohibition as a matter of concern 

for the federal securities laws. Macey (1991, p.40-41) agrees that insider trading is difficult to detect and, moreover, 

that centralized monitoring of insider trading by the SEC and the self-regulatory organizations within the securities 

industry may be more efficient than private party efforts to detect insider trading. He nevertheless draws a distinction 

between SEC monitoring of insider trading and a federal prohibition of insider trading. Macey contends that the 

SEC should monitor insider trading, but refer detected cases to the affected corporation for private prosecution. A 

third option, favored by some commentators, would be to leave insider trading to state corporate law, just as is done 

with every other duty of loyalty violation, and, accordingly, divest the federal SEC of any regulatory involvement. 

Although this debate has considerable theoretical interest, it is essentially mooted by the public choice arguments 

recounted in section 10 above. There is no constituency that would support repealing the federal insider trading 

prohibition, while proposals to do so would meet strong opposition from the SEC and its securities industry 

constituencies that benefit from the current prohibition.” (BAINBRIDGE, Stephen Mark. Insider Trading: An 

Overview. Disponível em https://ssrn.com/abstract=132529, acesso em 17.05.2021). 
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do Diretor Relator, “dos seguintes elementos para a caracterização do insider trading: (i) a 

existência de informação relevante e ainda não divulgada ao público, (ii) a posse da informação 

pelo agente e (iii) a sua efetiva utilização na negociação, com o objetivo de obter vantagem 

indevida”. 

15. Com respeito aos insiders secundários, de fato não se pode presumir – nem de forma 

relativa e muito menos de modo absoluto – qualquer hipótese de conhecimento anterior de 

informações relevantes. Em casos desse tipo, a acusação deve efetivamente comprovar a 

existência, a posse, a utilização da informação relevante ainda não divulgada ao mercado e o 

elemento volitivo, consubstanciado na intenção de obtenção de vantagem indevida. 

16. Neste Processo, o desafio reside no delicado exercício de sopesar e valorar todas as 

evidências trazidas tanto pela Acusação quanto pelas defesas, de forma justa e razoável, no que 

tange a cada um dos Acusados.  

17. Aqui não existe dúvida quanto à existência da informação relevante, consistente na OPA, 

objeto de divulgação por meio de fato relevante em 21.01.2013. É preciso avaliar, portanto, se as 

evidências permitem concluir, além de qualquer dúvida razoável, que havia a posse da 

informação privilegiada e que tal informação foi efetivamente utilizada com o intuito de obter 

vantagem indevida. 

18. No caso concreto, o diligente e bem fundamentado trabalho conduzido pela SPS e PFE, 

a meu ver, se desincumbiu com sucesso do ônus de instruir adequadamente o Processo com os 

elementos probatórios necessários (e possíveis) para a decisão por parte do Colegiado sobre o 

que se pretendeu provar. Em sua exata medida, constatei nos autos a existência de uma 

quantidade suficiente de evidências, as quais acomodam – de forma suficiente, sem excessos e 

sem carências – as preocupações nada triviais inerentes aos custos de obtenção e à acurácia dos 

indícios em discussão11. 

 
11 “The process by which evidence is obtained, presented, and evaluated in a trial can be fruitfully modeled in 

economic terms, using either a search model or a cost-minimization model and incorporating Bayes’ theorem as a 

guide to rational decision making under uncertainty. Economic analysis captures the major concerns about evidence 

law (including “noneconomic” concerns), of which the most important from an economic standpoint are accuracy 

(because accuracy usually though not always promotes deterrence) and cost. Economic analysis of evidence reveals, 

among other things, that the amount of evidence generated in an unregulated adversary system may be more or less 

than the social optimum. Economic analysis also and relatedly provides a guide to optimal regulation of evidence. 
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19. O fato de o Processo consubstanciar um contencioso administrativo – no qual Acusação 

e defesas apresentam as respectivas provas, indícios e argumentos – gera uma profusão de 

elementos probatórios nos autos, o que gera desafios para uma análise precisa e uma valoração 

coerente e justa das provas. O desafio se acentua pelo natural e esperado viés de argumentação 

de cada uma das partes12, situação que deve ser enfrentada e levada em consideração no 

julgamento. 

20. Como resultado desse exercício, minha divergência se justifica a partir da constatação de 

que os indícios trazidos aos autos conduzem a uma conclusão diversa daquela a que chegou o 

Diretor Relator sobre Lars Batista e Marco Virzi.  

21. É o que passo a explicar em maiores detalhes a seguir. 

Considerações gerais sobre os indícios como elementos de prova em insider trading no 

contexto de processos administrativos sancionadores 

22. Desde que observados certos requisitos, os indícios podem desempenhar papel importante 

nos processos administrativos sancionadores junto à CVM. Já são confortavelmente conhecidos 

os parâmetros exigidos dos indícios para que de fato possam ter alguma utilidade como elemento 

de prova, cabendo destaque para aspectos de pluralidade, robustez, solidez e convergência13.  

 
It can thus be used as a criterion for evaluating the law of evidence.” (POSNER, Richard A. An Economic Approach 

to the Law of Evidence (February 1999). University of Chicago Law School, John M. Olin Law & Economics 

Working Paper n° 66, disponível em  

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=law_and_economics, acesso em 

14.05.2021). 
12 “The risk that the court will not get to the truth of the matter is heightened by virtue of the fact that litigation is, 

of course, a human endeavor and therefore will, in one way or another, provide scope for differences of opinion, 

error, deceit, and lies. Thus judges, who are called upon to decide what evidence is relevant and to be taken into 

account, may take different views about whether one fact is relevant to prove or disprove another. As to the parties 

to litigation, they are hardly impartial and may well be more concerned with winning their case than in assisting to 

get to the truth. As to the fact-finders, they are most likely to use inferential reasoning to supplement the evidence 

in the case and fill the gaps in it, which may involve the creation of non-existent facts.” (KEANE, Adrian; Mc 

KEOWN, Paul. The Modern Law of Evidence. 12th edition. Oxford University Press: London. 2018. pp. 3-4). 
13 “Although suspicious trading activity often provides circumstantial evidence of possession, by itself, it generally 

cannot support a finding of possession. (…) Moreover, mere evidence of a defendant’s ‘opportunity’ or ‘access’ to 

material, nonpublic, standing alone, will not constitute sufficient proof of possession. However, as one court noted, 

‘opportunity in combination with circumstantial evidence of a well-timed and well-orchestrated sequence of events, 

culminating with successful stock trades, creates a compelling inference of possession.” (FERRARA, Ralph; 

NAGY, Donna; THOMAS, Herbert. Ferrrara on Insider Trading and the Wall. Law Journal Press: New York. 2006. 

pp. 2-16). 
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23. De todo modo, é preciso muito cuidado e razoabilidade na avaliação dos indícios. As 

características específicas de cada caso concreto são fundamentais e devem ser levadas em 

consideração nesse exercício14. Indícios e provas, a rigor, não são elementos de natureza distinta 

e ambos podem ser entendidos como “evidências”. São espécies de um mesmo gênero, apenas 

diferindo em termos do grau de corroboração que oferecem para a comprovação de uma hipótese 

fática, tanto no sentido de a favorecer, quanto no de a enfraquecer. 

24. Na terminologia da common law, o indício equivale à prova indireta ou circunstancial. 

Diz-se que se trata de um tipo de prova indireta porque não diz respeito ao fato principal, mas a 

outro fato que possui alguma relação com o fato principal15. A relação que se pretende estabelecer 

entre o indício e o fato que se pretende provar depende de uma inferência epistêmica – ou seja, 

está fundamentada em alguma máxima da experiência. O caminho inferencial tem início com a 

análise do indício como meio de prova (factum probans) e se encerra no fato que deve ser 

provado (factum probandum). É um percurso extenso e nada trivial, sendo exigidos diversos 

passos inferenciais e uma cadeia lógico-argumentativa consistente por parte do julgador. 

25. Ainda, o valor probatório de um indício é variável, assim como é variável o valor 

probatório de uma prova. Esse peso vai depender da força da máxima da experiência que suporta 

 
14 “Circumstancial evidence is an indirect form of proof. Opportunity, motive, previous conduct, possession of 

incriminating articles, and physical proof of identity (including fingerprints and DNA samples) are all standard 

forms of circumstancial evidence. Circumstancial evidence must of course be relevant to cross the first hurdle to 

admissibility, but its probative value is highly variable. One might expect indirect circumstancial evidence to be less 

probative than direct evidence of guilt, and this is often so. A confession or eyewitness account, if believed, is 

conclusive of the facts narrated, whilst such things as motive or opportunity, though probative, may be very 

equivocal. (…) However, it would be an elementary mistake to conclude from such examples that circumstancial 

evidence is always probatively weak. In fact, circumstancial evidence can sometimes amount to overwhelming proof 

of guilt, as where the accused had the opportunity to comit burglary, and items taken from the burgled house are 

found in his lock-up garage, and a fingerprint recovered from the window forced by the burglar matches the 

accused´s fingerprints, and the accused is career burglar with fifty previous convictions for housebreaking. 

Circumstancial evidence could be sufficient to prove murder even in the absence of a body or any eyewitness 

account. Yet even overwhelming circumstancial evidence is never irrefutable proof of guilt.” (ROBERTS, Paul; 

ZUCKERMAN, Adrian. Criminal Evidence. 2nd edition. Oxford University Press: London. 2010, pp. 109-110). 
15 “What is proof? In the most extended signification which can be given to this word, it means a fact supposed to 

be true, and then considered as a reason for believing in the existence or non-existence of some other fact. Thus, 

every proof comprehends at least two distinct facts. The one may be called the principal fact, the existence or non-

existence of which is to be proved: the other the proving fact, which is employed to prove the verity or falsehood of 

the principal fact. Therefore, every decision, founded on proof, proceeds byway of inference: such and such a fact 

being given, I infer the existence of another fact” (BENTHAM, Jeremy. A Treatise on Judicial Evidence. Messrs. 

Baldwin, Cradock, and Joy, Paternoster-Row: London. 1825, pp. 8-9). 
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ambos. Logo, não há nada na natureza intrínseca desses elementos probatórios – seja um indício, 

seja uma prova – capaz de pré-determinar o seu valor probatório ou o seu grau de fiabilidade16. 

26. Fatores relativos à identificação e à demonstração dos indícios podem influenciar o valor 

probatório, e isso também ocorre com as provas típicas. Não é porque um meio de prova diz 

respeito a um fato principal que o seu valor probatório será inerentemente alto17. 

27. O standard da prova em processos administrativos sancionadores no âmbito da CVM 

deve ser alto e bastante preciso, principalmente, em virtude dos valores e bens jurídicos cuja 

proteção integra o mandato legal da Autarquia. Cuida-se, em última análise, da proteção da 

higidez do mercado de valores mobiliários, da poupança popular, de um regime informacional 

transparente, da confiança e segurança jurídica que tal mercado deve inspirar na economia como 

um todo. 

28. Nesse contexto, notadamente em matérias relacionadas a direito probatório, parece-me 

mandatório que sejam interpretados com extremo zelo, cautela e parcimônia os chamados 

princípios do formalismo moderado, da verdade material e da economia processual – discutidos 

de forma geral na seara do direito administrativo brasileiro. Uma aplicação extremada de tais 

conceitos a discussões probatórias em processos administrativos sancionadores na CVM – 

 
16 “Pruebas directas e indirectas. Una distinción muy importante (...) es la que se da entre pruebas directas e 

indirectas – o circunstanciales –. Esta distinción está presente en todos los sistemas probatorios, aunque se usan 

varias expresiones para formularla: en el common law se abla de direct (o material) y de circumstantial evidence; 

en Austria y Alemania, de mittelbarer y unmittelbarer Bewies; em Francia, de preuve directe e indirecte; en Italia, 

de prova direta e indireta; en España, de prueba directa e indirecta, etcétera. El elemento esencial de esta distinción 

es la conexión entre los hechos principales en litigio y el hecho que constituye el objeto material inmediato del 

medio de prueba. Cuando los dos enunciados tienen que ver com el mismo hecho, las pruebas son directas, puesto 

que atañen directamente a um hecho relevante o principal: el enunciado acerca de ese hecho es el objeto inmediato 

de la prueba. Cuando, por el contrario, los medios de prueba versan sobre un enunciado acerca de un hecho 

diferente, a partir del cual se puede extraer razonablemente una inferencia acerca de um hecho relevante, entonces 

las pruebas son indirectas o circunstanciales. En este caso, en realidad, las pruebas ofrecen al juzgador información 

que sólo podrá utilizar como premisa de una inferencia que tenga como conclusión un hecho relevante del caso. 

Ésta es una distinción funcional: no se basa en ningún aspecto que pueda ser considerado inherente a la naturaleza 

de las pruebas; depende, más bien, de la conexión entre las pruebas y los hechos litigiosos. En consecuencia, 

cualquier medio de prueba puede ser indirecto cuando tiene que ver con aspectos circunstanciales más que con un 

hecho principal, como en el caso de un testigo que habla de hechos circunstanciales que rodean a los hechos 

principales de la causa.” (TARUFFO, Michele. La Prueba – Filosofía y Derecho. Marcial Pons: Madrid, Barcelona, 

Buenos Aires. 2008. pp. 60-61). 
17 Inclusive, um indício pode, em certas circunstâncias, possuir valor probatório igual ou mais alto que aquele 

ostentado por uma prova. Michele Taruffo diz que “quando são fiáveis, as provas circunstanciais podem ter o 

mesmo valor probatório que qualquer outro tipo de provas” (Op. Cit., pp. 102-103, tradução livre). 
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principalmente em matérias de insider, que possuem consequências cíveis, criminais e 

reputacionais sobremaneira onerosas – poderia conduzir, a depender do caso concreto, a 

eventuais condenações desprovidas de substância probatória, o que não se pode admitir. Ao 

mesmo tempo em que é importante aumentar as chances de que os responsáveis por 

irregularidades sejam punidos de forma justa e eficiente, também é fundamental garantir, com o 

mesmo grau de importância, que inocentes não sejam condenados indevidamente. 

29. Logo, é preciso que o indício não deixe qualquer dúvida razoável quanto à materialidade 

e autoria do fato principal (beyond a reasonable doubt – BARD). A pluralidade, robustez e 

convergência de indícios ajudam, como dito acima, a superar a dúvida razoável. Como esses são 

elementos que exigem a verificação de mais de um indício, podemos dizer que um indício 

isoladamente considerado dificilmente poderia ser suficiente para uma condenação. 

30. Existe sólida doutrina sobre inferências probatórias no sistema jurídico brasileiro. Rachel 

Herdy e Janaina Matida – duas das principais referências atuais no país em matéria de direito 

probatório – ensinam que “o fundamento da proposição que permite passar da informação 

probatória à hipótese alegada pela parte é realizado por uma regra da experiência. As regras 

da experiência, por sua vez, fundam-se em proposições fáticas que buscam descrever uma 

associação entre elementos que existe na realidade externa ao processo. (...) Em outras palavras, 

esse tipo de raciocínio aproxima-se ao máximo da verdade. Essa é a sua finalidade. Quanto à 

força da inferência, é preciso sublinhar que ela se encontra na cogência da associação entre os 

fatos que fundamenta a regra da experiência em questão. Assim, nos casos mediados por uma 

relação causal entre classes de fatos – “a ocorrência de H é causada pela ocorrência de P” –, 

uma vez que se determine a ocorrência de P, a inferência que conclui pela ocorrência de H 

oferece um elevado grau de força. A força da inferência se traduz na resistência que ela 

apresenta a outras inferências probatórias que, a sua vez, tenham a pretensão de substituí-la. 

Uma inferência probatória epistêmica forte acaba por satisfazer a exigência de uma 

argumentação fática que seja plausível e a melhor alternativa para cumprir a finalidade de 

aproximação à verdade”18. 

 
18 MATIDA, Janaina; HERDY, Rachel. As inferências probatórias: compromissos epistêmicos, normativos e 

interpretativos. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nº 73, jul./set. 2019, pp. 133-155. 
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31. Nessa mesma medida, também prescreve a doutrina penal processualística: “Para 

constituírem prova segura, os indícios devem ser em número plural, graves e concordantes, e as 

inferências que outorgam devem ser convergentes ao mesmo resultado, de tal maneira que, em 

conjunto, mereçam plena credibilidade e levem ao magistrado o absoluto convencimento sobre 

o fato investigado. Uma vez analisados todos os indícios em conjunto, senão houver qualquer 

motivo que os desvirtue, e concorrerem todos, de forma unívoca, para uma conclusão segura e 

clara, isto é, sem que subsistam dúvidas razoáveis, poder-se-á dizer que os diversos indícios 

reunidos são suficientes para levar à indispensável certeza que sustentam a sentença”19. 

32. Volto agora ao Processo.  

33. Nas palavras do Diretor Relator, “os indícios relacionados pela Acusação para 

comprovar a posse, pelos Acusados, da informação sobre a OPA referem-se (i) aos vínculos 

sociais ou profissionais existentes entre eles ou entre alguns deles e a Companhia, seu 

controlador ou os assessores que participaram das tratativas sobre a OPA, (ii) à atipicidade de 

suas operações, face aos seus perfis de negociação no mercado, (iii) ao timing dos negócios 

realizados anteriormente à divulgação do FR e (iv) à ausência de fundamentação e às 

contradições presentes nas justificativas por eles apresentadas para a realização das 

operações”. 

34. Assim, foi justamente a partir da aplicação dos conceitos acima ao caso concreto que 

cheguei a uma conclusão diversa daquela a que chegou o Diretor Relator, especificamente com 

relação aos acusados Lars Batista e Marco Virzi. Minha divergência decorreu da forma como 

avaliei, objetivamente neste caso, as evidências reunidas pela Acusação e pelas defesas em torno 

dos referidos acusados. 

35. Analisando com maior profundidade todos os detalhes, fatos e circunstâncias constantes 

dos autos, entendo que (i) Lars Batista deve ser responsabilizado pelas imputações formuladas 

na Acusação, tendo restado comprovado que havia a posse da informação relevante e que esta 

foi efetivamente utilizada para realizar as negociações com Ações com o intuito de obter 

vantagem indevida; e (ii) a Marco Virzi não pode ser imputada responsabilidade pelas infrações 

 
19 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. A prova por indícios no processo penal. Saraiva, 1994, p. 99. 
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indicadas, não havendo provas suficientemente robustas que me permitam concordar com a 

Acusação. 

36. Passo a explicar em maiores detalhes a seguir. 

Lars Batista 

37. Em síntese, no pregão do dia 21.01.2013 – antes da divulgação pela Companhia de que 

seu então acionista controlador pretendia realizar uma OPA para fechamento de capital – Lars 

Batista, irmão do referido acionista controlador, realizou um day trade com 21.800 Ações, de 

emissão da CCX. O acusado iniciou as aquisições às 10h31, a uma cotação de R$ 2,29, e vendeu 

a totalidade do lote adquirido às 15h07, quando o papel havia se valorizado para R$ 3,00, devido 

a negócios realizados em função do vazamento daquela informação relevante20. Com a operação, 

Lars Batista auferiu um lucro bruto de R$ 14.947,00. 

38. O Diretor Relator votou por sua absolvição, embora tenha concluído que o acusado já 

sabia do iminente anúncio sobre a OPA quando da realização do referido day trade. Entendeu 

que outros elementos sugeririam que ele não teria negociado com a finalidade de auferir 

vantagem da posse dessa informação, estando, assim, ausente o elemento intencional integrante 

do tipo previsto no §4º do art. 155 da Lei nº 6.404/197621. 

39. Compartilho da conclusão de que os elementos probatórios trazidos pela Acusação 

comprovam, em seu conjunto, que Lars Batista estava de posse da informação ainda não 

divulgada ao público, quando realizou seus negócios com CCXC3, em 21.01.2013. Porém, 

diferentemente do Diretor Relator, entendo que está comprovado nos autos que o referido 

acusado buscou, sim, obter vantagem financeira indevida com as operações, utilizando-se da 

ciência prévia da informação. 

 
20 Em seu voto, analisando as oscilações atípicas dos parâmetros de negociação do papel entre 17 e 21.01.2013 e 

amparado também nas conclusões a que chegou o Diretor Roberto Tadeu no PAS CVM nº RJ2013/10321, julgado 

em 18.03.2015, o Diretor Relator concluiu que as tratativas sobre a OPA da CCX vazaram entre participantes do 

mercado a partir do pregão de 17.01.2013. 
21 Como apontou o Presidente Marcelo Trindade, em seu voto no PAS CVM nº 04/2004, julgado em 28.06.2006, “a 

finalidade de obter vantagem constitui elemento subjetivo do tipo, que o faz doloso, e que se traduz na intenção do 

agente de produzir um resultado. A produção do resultado, em si mesma – isto é, no caso concreto, a efetiva 

obtenção da vantagem visada – é elemento objetivo, não se confunde com a finalidade (que é a intenção do agente), 

e não integra a conduta descrita no [§4º do art. 155 da Lei nº 6.404/1976]”. 
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40. Em acusações de insider trading, o ordenamento jurídico e regulatório brasileiro não 

exige a determinação precisa de como a informação privilegiada foi obtida22, bastando a 

existência de um caminho possível e razoável. Nesse sentido, o fato de ser irmão do acionista 

controlador da Companhia conferia a Lars Batista, conforme apontou o Diretor Relator, uma via 

de acesso factível à informação sobre a OPA. Isoladamente, fosse o grau de parentesco ou a 

proximidade a única evidência existente para embasamento da Acusação, não se trataria 

claramente de um elemento probatório suficiente23. Não foi o que se passou no caso concreto, 

que reuniu com sucesso mais evidências nessa direção. 

41. Em acréscimo, outras relações profissionais do acusado também se apresentavam como 

canais de possível e razoável acesso prévio à informação de que seu irmão havia decidido avançar 

com o fechamento de capital da CCX. De fato, até meados de 2012, Lars Batista atuava como 

Diretor de TI da EBX, holding do Grupo X, estando inserido, portanto, no ambiente corporativo 

do grupo em período distante apenas alguns meses dos fatos aqui analisados. Além disso, o 

acusado integrava o conselho de administração da Ideiasnet, investida da mesma EBX. 

 
22 Nos termos do voto do Diretor Marcos Pinto, no julgamento do PAS CVM nº 24/2005, em 07.10.2008, Diretor 

Relator Sergio Weguelin: “o direito brasileiro permite que uma pessoa seja condenada por negociação com 

informação privilegiada mesmo que não se consiga precisar como essa informação foi obtida”. No mesmo sentido, 

(i) PAS CVM nº 11/2008, julgado em 21.08.2012, Diretora Relatora Luciana Dias; (ii) PAS CVM nº 2012/8010, 

julgado em 21.07.2015, Diretora Relatora Luciana Dias; (iii) PAS CVM nº 25/2010, julgado em 04.07.2017, Diretor 

Relator Henrique Machado; e (iv) PAS CVM n° RJ2016/5039, julgado em 26.09.2017, Diretor Relator Gustavo 

Gonzalez. 
23 “Previously, in United States v. Newman, the Second Circuit overturned the insider trading convictions of two 

remote tippees (meaning individuals who received nonpublic information from another tippee, rather than from the 

original tipper) where the personal benefits identified by the government included that the tippers and initial tippees 

"had known each other for years," attended business school together and worked together, "sought career advice 

and assistance" from each other, and/or "were family friends that had met through church and occasionally 

socialized together." The Second Circuit concluded that "the mere fact of a friendship, particularly of a casual 

or social nature" is insufficient to establish the requisite personal benefit, which instead requires "proof of a 

meaningful close personal relationship that generates an exchange that is objective, consequential, and 

represents at least a potential gain of a pecuniary or similarly value nature." In another case involving a remote 

tippee, however, the Ninth Circuit "decline[d] to follow "Newman to the extent it could be read as holding "that 

evidence of a friendship or familial relationship between tipper and tippee, standing alone, is insufficient to 

demonstrate that the tipper received a benefit."” (GREENE, Edward F.; SILVERMAN, Leslie N.; BRAVERMAN, 

Daniel A.; SPERBER, Sebastian R.; GRABAR, Nicolas; FLEISHER, Adam E.. U.S. Regulation of the International 

Securities and Derivatives Markets – Securities Markets. Twelfth Edition: 2017. pp. 759-760) (grifou-se). 
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42. Existiam, portanto, alguns caminhos possíveis e razoáveis por meio dos quais a 

informação sobre a OPA da CCX poderia ter chegado ao acusado, antes de sua divulgação ao 

público24.  

43. O efetivo acesso prévio e indevido à informação por parte do acusado fica reforçado 

também em virtude (i) da significativa atipicidade de suas operações em 21.01.2013 – no período 

anterior de um ano, Lars Batista havia negociado com o papel em apenas 3 (três) ocasiões, 

basicamente para se desfazer de ações recebidas como parte de sua remuneração no Grupo X25; 

e (ii) do timing perfeito do seu day trade, ocorrido no mesmo dia da divulgação da informação26.  

44. Além disso, não me pareceram convincentes as justificativas apresentadas pelo acusado 

para explicar suas operações de 21.01.2013 – acompanhamento de informações veiculadas na 

imprensa sobre os negócios da CCX desde a abertura de capital da Companhia, em maio de 2012, 

e a oscilação positiva na cotação e no volume de negociação a partir de 17.01.2013. O perfil 

profissional do acusado, que não trabalhava com mercado de capitais; bem como a ausência de 

 
24 Em seu voto no julgamento do PAS CVM n° RJ2015/2666, em 13.09.2016, o Diretor Relator Roberto Tadeu, a 

respeito da “importância das relações profissionais, amizade ou parentesco na formação da prova indiciária em 

casos de insider trading”, afirmou que “[o] entendimento reiterado do Colegiado é que essas relações não podem 

ser consideradas, por si só, bastante para garantir que a informação relevante pendente de divulgação foi repassada 

entre as pessoas, mas um indício do possível caminho percorrido pela informação desde sua origem até chegar 

ao investidor que negociou com ações antes da divulgação do Fato Relevante” (grifou-se). No mesmo sentido, a 

Diretora Relatora Luciana Dias registrou (i) no PAS CVM nº 11/2008, julgado em 21.08.2012, que “[t]ais relações 

são somente um dos possíveis meios de indicar a ciência de informação privilegiada por quem negociou com as 

ações”; e (ii) no PAS CVM nº 2012/8010, julgado em 21.07.2015, que considerou as relações presentes no caso 

concreto configuravam “evidências sólidas de que havia caminhos possíveis para obtenção das informações” pelos 

então acusados. 
25 Conforme registrou o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, em seu voto no julgamento do PAS CVM n° 

RJ2016/5039, em 26.09.2017, “uma acusação de uso de informação privilegiada baseada em indícios perde força 

quando o acusado demonstra que as operações consideradas suspeitas eram consistentes com o seu padrão de 

negociação. Não obstante, parece-me claro que a força desse contraindício está diretamente correlacionada à 

similitude entre as operações suspeitas e as operações feitas anteriormente, bem como à recorrência do padrão de 

negociação”. Nesse sentido, no presente Processo, o padrão de negociação anterior de Lars Batista com CCXC3, 

atuando sempre na ponta vendedora, para se desfazer de ações recebidas em plano de opções, não guarda qualquer 

similitude com o day trade que realizou em 21.01.2013. 
26 Sobre a utilização do timing das operações como um indício de ocorrência de insider trading, no julgamento do 

PAS CVM nº 11/2008, j. em 21.08.2012, a Diretora Relatora Luciana Dias ponderou que “[n]as negociações de 

ações em que há informação privilegiada, os investidores desejam se posicionar nos papéis antes de eventos sobre 

os quais têm conhecimento de dados sigilosos. Como nesses casos é muito difícil a obtenção de uma prova direta, 

o ‘momento’ de aquisição ou venda do papel é muito importante na avaliação de utilização indevida de informação 

privilegiada”. 
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histórico de negociação coerente ou similar com as operações objeto deste Processo retira a 

plausibilidade dessa alegação. 

45. Do exposto, concordo com o Diretor Relator que esses elementos – o timing perfeito, a 

atipicidade das aquisições, o fato de ser irmão do acionista controlador da Companhia e a 

ausência de justificativa plausível –, quando tomados em conjunto27, “autorizam a conclusão de 

que [Lars Batista] adquiriu as 21.800 ações CCXC3, em 21.01.2013, de posse da informação 

divulgada ao público após o encerramento daquele pregão”. 

46. Neste caso, vou além: a constatação de que o acusado estava de posse da informação 

privilegiada sobre a OPA quando realizou os negócios autoriza a conclusão clara e segura, para 

além de qualquer dúvida razoável, de que a motivação de Lars Batista ao realizar as operações 

foi a de se beneficiar desse conhecimento prévio, para auferir vantagem indevida com tais 

negociações, em descumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis. 

47. O §1º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002 – que regulamentou a proibição do uso 

indevido de informação privilegiada pelos insiders secundários ou de mercado prevista no art. 

155, §4º, da Lei nº 6.404/1976 – institui em desfavor desta classe de insiders a presunção relativa 

de que eventuais negócios tenham sido realizados com base nessa informação e com a finalidade 

de obter vantagem indevida, desde que comprovada a posse de informação privilegiada28. 

 
27 Como dito acima, os indícios, além de serem graves, quando tomados individualmente, devem ser apreciados em 

seu conjunto. Ainda, precisam ser avaliadas as relações de concordância entre uns e outros e a sua convergência ou 

não na direção do fato que se busca provar. Daí que comumente se afirma, na vasta jurisprudência deste Colegiado 

sobre o tema, que, para que façam prova indiciária e sustentem uma condenação, os indícios devem ser múltiplos, 

consistentes e convergentes, afastando eventuais elementos em sentido contrário trazidos pelas defesas. Nesse 

sentido, (i) PAS CVM nº 24/2005, julgado em 07.10.2008, Diretor Relator Sergio Weguelin; (ii) PAS CVM nº 

15/2004, julgado em 07.07.2009, Diretor Relator Marcos Pinto; (iii) PAS CVM nº 13/2009, julgado em 13.12.2011, 

Diretor Relator Eli Loria; (iv) PAS nº RJ2013/2714, julgado em 07.10.2014, Diretora Relatora Luciana Dias; (v) 

PAS CVM nº RJ2013/1057, julgado em 10.03.20159, Diretor Relator Roberto Tadeu; (vi) PAS CVM nº 

RJ2012/0898, julgado em 18.12.2015, Diretor Relator Roberto Tadeu; (vii) PAS CVM nº RJ2014/3225, julgado em 

13.09.2016, Diretor Relator Roberto Tadeu; (viii) PAS CVM nº 25/2010, julgado em 04.07.2017, Diretor Relator 

Henrique Machado; (ix) PAS CVM n° RJ2016/5039, julgado em 26.09.2017, Diretor Relator Gustavo Gonzalez; e 

(x) PAS CVM nº 2014/3401, julgado em 05.12.2017, Diretor Relator Henrique Machado. 
28 Em seu supracitado voto no PAS CVM nº 04/2004, em 28.06.2006, o Presidente Marcelo Trindade assim explicou 

a presunção trazida pela norma regulamentar: “Vê-se que a regra legal estipula uma vedação à negociação de 

valores mobiliários, desde que presentes os seguintes requisitos: (i) finalidade de auferir vantagem, elemento 

volitivo também referido no §1º do mesmo art. 155, que trata dos administradores da sociedade; e a (ii) existência 

de informação relevante ainda não divulgada. Já a norma regulamentar não menciona a finalidade de auferir 

vantagem, estipulando uma pura e simples vedação à negociação quando se tratar de operação ocorrida na 

pendência de divulgação de fato relevante, desde que aquele que detém a informação tenha ciência (‘sabendo’) ‘de 
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48. Trata-se, repita-se, de uma mera presunção relativa (iuris tantum), que admite prova em 

contrário, cabendo ao acusado demonstrar que as operações não foram feitas com o intuito de 

obtenção de vantagem com o uso da informação. Caso comprove ter agido por finalidade diversa, 

sem a intenção de auferir vantagem indevida, pode perfeitamente restar descaracterizada 

qualquer ilicitude de seus negócios, justamente pela ausência de um dos elementos da conduta 

exigidos pela legislação aplicável. Excetuadas as hipóteses de negócios realizados no âmbito de 

uma política de negociação de ações29, os precedentes desta Autarquia que enfrentaram a questão 

referiam-se, geralmente, a situações excepcionais, que justificavam a negociação de posse de 

informação privilegiada30. 

49. No presente Processo, o Diretor Relator entendeu que determinadas alegações da defesa 

configurariam contraindícios à tese acusatória de que Lars Batista teria, em seus negócios, a 

intenção de auferir vantagem com a informação relevante que possuía, o que embasou a 

 
que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado’. Há, portanto, na Instrução 358/02, uma presunção 

de que o insider, e o terceiro a ele equiparado pelo conhecimento da informação, atuam com a finalidade de obter 

lucro com a utilização da informação. Tal presunção legitima-se, e somente se legitima, diante da presença de 

indícios, e pode ser afastada por prova no sentido de que a obtenção de lucro não foi a finalidade da operação. 

Essa possibilidade de prova em contrário, a meu ver, decorre não só do necessário respeito, pela norma 

regulamentar, à norma regulamentada, como das regras dos §§6º e 7º do próprio art. 13 da Instrução 358/02, que 

admitem que a negociação ocorra na pendência de fato relevante não divulgado, em certas condições” (grifos no 

original). No mesmo sentido, sistematizando posteriormente esse racional, TRINDADE, Marcelo Fernandez. 

“Vedações à Negociação de Valores Mobiliários por Norma Regulamentar: Interpretação e Legalidade”, in 

ADAMEK, Marcelo Vieira Von (coord.), Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos, São Paulo: 

Malheiros, 2011, pp. 457-459. 
29 Nesses casos, está ausente a intencionalidade do agente, pois são operações realizadas por acionistas 

controladores, administradores e membros do conselho fiscal em conformidade com plano de investimento aprovado 

pela companhia, estabelecendo previamente e de forma transparente os períodos e quantidades a serem negociadas, 

nos termos do art. 15, §3º, da Instrução CVM nº 358/2002. 
30 Nesse sentido, veja-se o PAS nº 17/2002, julgado em 25.10.2005, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, cujo 

voto destacou que seria razoável admitir a negociação, ainda que na pendência de divulgação de fato relevante, caso 

fique comprovado que foi realizada por uma “necessidade premente”, frente à qual não se poderia exigir da pessoa 

conduta diversa. Da mesma forma, no PAS CVM nº RJ2011/3823, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 

09.12.2015, considerou comprovado que as negociações por parte de administradores não foram motivadas pela 

expectativa de tirar vantagem da informação privilegiada que detinham, mas, sim, pelo intuito de socorrer 

financeiramente a companhia, que se encontrava pressionada pela urgente necessidade de caixa. Nessa direção, o 

voto do Diretor Relator Henrique Machado, no PAS CVM nº RJ2014/10290, em 13.06.2017, quando observou que 

“(...) a decisão de negociar ações da Unicasa antes da divulgação do fato relevante somente seria aceitável caso 

restasse comprovado que ela se deu em função de uma necessidade emergencial, cuja única opção possível fosse a 

negociação de ações da Companhia, como a CVM já decidiu em outras ocasiões”. Por fim, em decisão mais recente, 

o Colegiado acompanhou o voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, no PAS CVM nº 19957.005966/2016-38, 

julgado em 16.06.2020, absolvendo o acusado naquele processo de alienar ações em período vedado, entre outras 

razões, por ter sio demonstrado que a finalidade das operações foi a de arcar com custos pessoais extraordinários 

decorrentes de reformas em imóveis. 
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conclusão do voto pela ausência de elementos aptos a condenar o acusado pelo uso da informação 

privilegiada. 

50. Divirjo desse entendimento. Os argumentos considerados como contraindícios não têm a 

contundência necessária para afastar a força dos elementos de prova trazidos pela Acusação. 

Quando tomados em conjunto, os referidos contraindícios também não conseguem afastar a 

questão volitiva e a conclusão de que o acusado, em seus negócios de 21.01.2013, efetivamente 

buscou se beneficiar da posse da informação sobre a OPA, de forma indevida. 

51. O primeiro argumento trazido pelo acusado nesse sentido consiste na alegação de que, 

estivesse ele de posse da informação, teria negociado com o papel em um volume financeiro 

significativamente maior, dados os recursos de que dispunha. Embora o comportamento típico 

de um insider possa, em alguma medida, estar relacionado à tentativa de maximizar os ganhos 

ilicitamente buscados com a utilização da informação sigilosa, este não é um elemento 

obrigatório na caracterização da conduta. É plausível a eventual adoção de uma estratégia mais 

cautelosa, de modo a não chamar a atenção dos mecanismos de supervisão dos autorreguladores 

e reguladores31. Não existe qualquer requisito de que todos ou a maior parte dos recursos 

disponíveis sejam utilizados na negociação, devendo ser analisados os demais elementos 

probatórios. 

52. Além disso, no presente caso, tal argumento não pode ser aproveitado também porque 

não havia qualquer habitualidade do acusado em realizar operações similares àquelas tratadas 

pela Acusação. Dessa forma, entendo que o pequeno volume negociado pelo acusado não abala 

a conclusão de que ele teve, efetivamente, a finalidade de obter vantagem indevida a partir da 

informação sobre a OPA, em seus negócios de 21.01.2013. 

 
31 Como registrou a Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, em seu voto no PAS CVM nº 19957.005966/2016-38, 

julgado em 16.06.2020, deve-se “reconhecer que insiders, por vezes, negociam deliberadamente em menores 

volumes do que poderiam, simplesmente em razão do receio de serem descobertos (...)”. Observo, em acréscimo, 

que, em seu voto no julgamento do PAS CVM nº RJ2012/13047, julgado em 04.11.2014, a Diretora Relatora 

Luciana Dias colocou como “dúvida razoável à presunção de que os Acusados negociaram com o objetivo de obter 

vantagens indevidas” o volume por eles negociado, em comparação ao que possuíam em carteira, e a realização 

habitual de operações similares. Embora o voto não tenha prevalecido sobre o voto do Diretor Relator Roberto Tadeu 

Antunes Fernandes, veja-se que foi a combinação dos indícios – volume negociado e habitualidade –, como sói 

ocorrer quando se fala em prova indiciária, que levou a Diretora a desconsiderar a presunção sobre o elemento 

subjetivo da infração. 
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53. Outro elemento considerado pelo Diretor Relator para concluir que Lars Batista não teria 

utilizado a informação com o objetivo de obter vantagem indevida decorreria da constatação de 

que o acusado se desfez de todas as ações adquiridas ainda no pregão de 21.01.2013, ou seja, 

antes que a informação sobre a OPA fosse divulgada ao público. Para o Diretor Relator, tal fato 

demonstraria que seria pouco factível considerar que Lars Batista, conscientemente, teria o 

objetivo de se locupletar com a oscilação atípica do papel, uma vez que alienou sua participação 

previamente à divulgação do fato relevante, no mesmo dia da aquisição. 

54. Todavia, entendo que este ponto não afasta de forma alguma o elemento intencional de 

sua conduta. Com efeito, de posse da informação relevante e sigilosa, o acusado se posicionou 

na ponta compradora do papel, ainda na primeira metade do pregão de 21.01.2013 e, a partir daí, 

a cotação seguiu trajetória de alta, devido ao vazamento da informação. Desse modo, mesmo 

tendo alienado as ações antes da publicação do fato relevante sobre a OPA, Lars Batista 

beneficiou-se da posse prévia dessa informação objetivamente com a intenção de obter vantagem 

financeira. A alienação das ações após a alta da cotação concretizou sua intenção de obter 

vantagem com a informação privilegiada. 

55. Por fim, um último ponto a ser considerado consiste no fato de que outro acusado no 

Processo, Achilles Balsini, sócio de Lars Batista em 3 (três) sociedades, também adquiriu um 

lote de CCXC3 na mesma data. A despeito de não ter qualquer histórico de negociação com as 

Ações, liquidou a operação com recursos resgatados de fundo de investimento mantido por uma 

das sociedades que tinha Lars Batista como sócio. 

56. O Diretor Relator apontou que a Acusação não conseguiu comprovar qualquer 

participação de Lars Batista nos ganhos obtidos indevidamente por Achilles Balsini. Com a 

devida vênia, essa ponderação não deve prosperar. A eventual participação de Lars Batista nos 

ganhos irregulares obtidos por Achilles Balsini não compõe qualquer elemento de prova 

necessário para o deslinde da questão. 

57. O que efetivamente chama atenção aqui refere-se à coincidência absolutamente 

improvável de que 2 (dois) sócios – ambos sem qualquer histórico consistente de negociação 

com as Ações, sendo um deles irmão do então acionista controlador da Companhia e com outras 

relações profissionais recentes com o grupo da CCX – tenham subitamente decidido operar com 
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o mesmo papel no mesmo dia em que seria divulgado um fato relevante, sem que estivesse 

presente intenção de valer-se da informação privilegiada para obter vantagem financeira com a 

negociação. Lembre-se, em adição, que Lars Batista não apresentou qualquer justificativa 

razoável para a negociação em questão. 

58. Nesse sentido, com base em todo o exposto, entendo que nenhuma das alegações trazidas 

por Lars Batista conseguiu afastar a conclusão de que o acusado, em 21.01.2013, estando de 

posse de informação relevante sobre a CCX, ainda não divulgada ao público, como demonstrado 

no curso do Processo, negociou com ações de emissão da Companhia com a intenção de obter 

vantagem financeira. 

59. Voto, portanto, pela condenação de Lars Batista, por infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 

6.404/1976, combinado com o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002, à penalidade de multa 

pecuniária no valor de R$ 44.755,80, equivalente a 2 (duas) vezes o valor da vantagem auferida 

de R$ 14.947,00, corrigida pelo IPCA-E de janeiro de 2013 a setembro de 2020.  

Marco Virzi 

60. Marco Virzi, profissional de mercado e com passagem, desde 1985, por várias instituições 

financeiras, adquiriu um total de 680.000 ações CCXC3 nos dias 17 e 18.01.2013. Operou por 

meio do FIM Extreme, fundo de investimento do qual era o único cotista. As ações foram 

alienadas entre 21 e 29.01.2013, propiciando-lhe um ganho bruto de R$ 1.165.411,00. 

61. Acatando a tese da Acusação, o Diretor Relator concluiu que tais operações foram 

realizadas pelo acusado de posse privilegiada da informação sobre a OPA, divulgada após o 

pregão de 21.01.2013, devido aos seguintes indícios: (i) a atipicidade dos negócios; (ii) o seu 

timing em relação ao fato relevante; (iii) a falta de justificativa adequada para as operações; (iv) 

a sua urgência na compra de grande volume do papel em 17.01.2013; e (v) o fato de outros 

acusados no presente Processo, que seriam de seu relacionamento pessoal, terem adotado padrão 

de negociação similar. 

62. Discordo desse entendimento. Apesar do timing das operações em relação à divulgação 

da OPA ao público, o conjunto de indícios arrolados pela Acusação não tem a robustez necessária 
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para concluir, com a segurança necessária, que Marco Virzi tinha conhecimento daquela 

informação quando adquiriu o lote de 680.000 ações em 17 e 18.01.2013. 

63. A respeito da suposta atipicidade dessas operações, observo que o acusado, por meio de 

seu fundo exclusivo, investia com extrema frequência em papéis da Companhia. Segundo apurou 

a Acusação, ele teria negociado com as Ações em quase metade dos pregões da BM&FBovespa, 

entre maio de 2012, quando a ação foi emitida na bolsa, e janeiro de 2013, não havendo, assim, 

atipicidade em comparação com sua atuação prévia no mercado bursátil. 

64. Contudo, segundo a Acusação, nesse período, o acusado raramente comprava ou vendia 

mais do que 300.000 ações CCXC3 em um mesmo dia. Além disso, os negócios realizados em 

17 e 18.01.2013 situaram-se acima das médias diárias por ele negociadas com a ação, em 

quantidade e volume financeiro, nos 3 (três) meses anteriores. Em vista desse histórico de 

negociação, segundo a Acusação e o Diretor Relator, as operações que Marco Virzi realizou 

naqueles dias teriam sido atípicas. 

65. Entretanto, para tentar sustentar a atipicidade das negociações, a Acusação optou por 

relacionar apenas as operações com CCXC3 realizadas por Marco Virzi em 2 (dois) breves 

períodos, sem explicar de forma satisfatória a razão pela qual esse intervalo foi escolhido. O 

primeiro lapso temporal adotado foi de 1 (um) mês apenas, de 25.05 a 29.06.2012. O segundo, 

de pouco mais de 2 (dois) meses, de 17.10.2012 a 31.01.2013. É justamente nesta segunda janela 

que se incluem os 3 (três) meses anteriores às operações investigadas que foram utilizados como 

referencial para verificação da atipicidade das operações32. 

66. Ora, considerando o período de análise proposto pela própria Acusação, descartando-se 

os negócios posteriores a 18.01.2013, verifico que em pelo menos 3 (três) oportunidades – 31.05, 

01.06 e 04.06.3012 – Marco Virzi adquiriu um lote maior do que 300.000 ações. Trata-se de um 

período não muito distante de janeiro de 2013, objeto da Acusação. Ademais, na medida em que 

a Acusação não tratou das operações realizadas entre 04.07 e 15.10.2012, lacuna apontada com 

propriedade pela defesa, não se pode assegurar que foram raros os negócios efetivados acima 

daquele limite, nem que se tratou de operação sem coerência ou similaridade com as negociações 

 
32 Tabelas 5 e 6 do Relatório de Inquérito. 
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do acusado até então. De outro lado, a própria Comissão de Inquérito apurou que o acusado 

realizou, ao longo de 2012 e 2013, muitas operações em montante superior àquelas efetivadas 

nos dias 17 e 18.01.2013. 

67. Dessa forma, embora, vistas de modo isolado, as operações dos dias 17 e 18.01.2013 

possam ter aparentado algum grau de atipicidade no recorte temporal de 3 (três) meses feito pela 

Acusação, nota-se que, em um intervalo de tempo maior, essa atipicidade não se configurava, 

cedendo lugar a um comportamento alinhado ao padrão de negociação do acusado. Nesse sentido, 

o próprio Diretor Relator, mesmo contando apenas com o levantamento parcial dos negócios ao 

longo de 2012, destacou que, em um horizonte de tempo mais longo, as operações dos dias 17 e 

18.01.2013 não se destacavam em termos de quantidade e volume financeiro negociados. 

68. Todas essas ponderações fazem com que a alegação de suposta atipicidade apontada pela 

Acusação não seja convincente. Nessa medida, perde força o indício de que Marco Virzi poderia 

estar de posse da informação sobre a OPA. A Acusação escolheu adotar um breve intervalo de 

apenas 3 (três) meses anteriores às operações, ignorando o fato de que o acusado negociava com 

esse exato papel há longa data, durante período muito mais extenso do que a janela de tempo 

proposta pela Acusação. 

69. Quanto às justificativas apresentadas para os negócios de 17 e 18.01.2013, Marco Virzi 

alegou, durante a fase de investigação, que adquiriu o papel naqueles dias tendo em vista as 

condições de liquidez e preço da ação, que estaria subvalorizada. A Acusação apontou, no 

entanto, haver uma contradição entre essa afirmação e a venda de um lote de 230.000 ações, feita 

por ele poucos dias antes, em 15.01.2013, a uma cotação inferior. Do mesmo modo, em 

21.11.2012, ele vendeu 75.000 ações pela cotação de R$ 2,00, mesmo preço que alegou estar, 

em janeiro, depreciado. Em sede de defesa, o acusado alegou que era investidor contumaz no 

papel e que as operações estariam dentro do seu padrão de investimentos. 

70. Com efeito, dado o histórico de negociação presente nos autos, não há qualquer dúvida 

sobre o fato de que o acusado, à época, era um investidor frequente do papel. Conforme apontou 

o Diretor Relator, Marco Virzi era “um investidor sofisticado e com grande conhecimento do 

mercado, bem como da Companhia e de sua administração”. Cuidando-se de um profissional de 

mercado que negociava com habitualidade a ação, no giro dos negócios ele pode ter realizado 
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algumas operações com motivações que, no curto prazo, tenham se alterado ou, até mesmo, se 

invertido. Para quem opera bastante no mercado, ainda mais com um papel específico, como 

parece ser o caso do acusado, não se trata de algo incomum. 

71. Não me parece razoável, assim, considerar como contraditórias ou injustificadas as 

operações de 17 e 18.01.2013 apenas em função de o acusado, 2 (dois) dias antes, ter feito um 

negócio em sentido oposto; ou de o acusado, em novembro de 2012, ter decidido vender o papel 

a uma cotação igual à de suas compras posteriores.  

72. Tampouco avalio que tais operações possam ser entendidas como uma mudança brusca 

de comportamento ou quebra do padrão de atuação do acusado, tendo em vista seu longo histórico 

de negociação com o papel, revezando-se frequentemente em atuações nas duas pontas. Marco 

Virzi, ao contrário de outros acusados neste PAS, realizava operações com o papel em frequência 

quase diária, demonstrada pelo seu histórico de movimentação33-34. 

73. Outro argumento utilizado em desfavor de Marco Virzi é de que ele teria demonstrado 

urgência na compra de grande volume do papel no fim do pregão de 17.01.2013. Conforme 

levantado pela Acusação junto aos operadores que receberam suas ordens, ele teria buscado 

contato com outro intermediário, pois teria demanda para lotes maiores, tendo adotado estratégia 

específica na colocação das ordens para que o seu interesse em uma grande quantidade de ações 

não ficasse claro aos outros comitentes. 

74. Entretanto, não vislumbro em tal conduta algo que não seja natural na prática de um 

investidor profissional com intensa atuação no mercado de valores mobiliários, como era o caso 

do acusado. Da mesma forma, uma concatenação de colocação de ordens também pode 

funcionar, de forma legítima e de acordo com as regras aplicáveis, como importante mecanismo 

 
33 Desde a sua primeira aquisição em 25.05.2012, foram centenas de operações com CCX3C até o pregão do dia 

17.01.2013, sendo que, em muitas delas, o volume financeiro foi relevante. 
34 Outra informação importante relacionada ao histórico de operações trazida pela defesa de Marco Virzi foi que o 

resultado global das operações do acusado com ações de emissão da CCX foi um prejuízo de R$ 12.250.493,43 – 

fato que se mostra mais compatível com um investidor que estava constantemente exposto ao risco da Companhia 

(nos timings bons e ruins) do que alguém que tivesse acesso a informações privilegiadas. 
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de preservação dos interesses do comitente que busca movimentos de aquisição ou alienação de 

ativos no mercado de ações35. 

75. No presente caso, a Acusação concluiu que Marco Virzi teria urgência em adquirir lotes 

expressivos do papel em 17.01.2013 por meio de uma tortuosa interpretação da forma com que 

ele buscou operacionalizar suas ordens de negociação, baseada no relato dos operadores que 

intermediaram as ordens. Ocorre que, da leitura de um desses relatos, creio ser difícil descartar a 

possibilidade de que o seu objetivo legítimo e regular, como profissional de mercado experiente, 

também possa ter sido apenas o de otimizar seus ganhos com as operações36.  

 
35 O Diretor Relator já havia consignado, em voto proferido no âmbito do PAS CVM n° 25/2010, seu entendimento 

de que a urgência do investidor em negociar seria “característica típica daquele que negocia de posse de informação 

privilegiada, pois o insider trader deseja aproveitar ao máximo a oportunidade de obter retorno rápido e seguro 

decorrente da assimetria informacional existente no mercado de valores mobiliários”. De fato, no supracitado PAS 

CVM n° 25/2010, a constatação da urgência do acusado teria se dado pelo fato de ele ter alienado com prejuízo de 

toda a sua carteira de ações e utilizado os recursos para comprar, no mesmo dia, ações da companhia que, em seguida, 

publicou um fato relevante. Trata-se de situação bem diferente daquela verificada com relação ao acusado Marco 

Virzi no contexto deste caso. Da mesma forma, no presente Processo, verificou-se que o acusado Francisco Dantas 

estava há 2 (dois) anos sem operar em bolsa e que aplicou recursos significativos em CCXC3, no último pregão 

antes do anúncio do fato relevante, tendo que fazer sua ficha cadastral às pressas, conforme diálogo transcrito pelo 

Diretor Relator, em prova mais robusta acerca da irregularidade da operação. 
36 A título de esclarecimento, segue transcrição de trecho do depoimento dado pelo operador C.A.C.N., no curso da 

instrução do inquérito administrativo: “INSPETOR: Qual o motivo que, no mesmo momento em que ele estava 

efetuando a compra e demonstrando interesse em adquirir mais ações, tinha uma venda de 50.000 ações de CCX a 

R$ 2,03, conforme demonstrado nessas ordens? Se existia o interesse dele na compra, por qual motivo que ele tinha 

uma venda de 50.000 ações CCXC3 a R$ 2,03, na sua opinião? DEPOENTE: Eu vou dar minha opinião. Ele girava 

esses papéis, girava o tempo todo. Impossível de eu saber a posição dele, e, assim, muitas vezes ele comprava e 

zerava no final do dia tudo que ele comprou, ou ele vendia e zerava no final do dia. Eu não sei nunca, e eu não 

sabia nunca, se ele tava vendido ou se tava comprado. Tinha dia que ele só vendia, tinha dia que ele só comprava. 

Aqui, claramente, ele comprou 50.000 a R$ 2,00 aparente de 1, ou seja, ele estava comprando 50.000 aparente de 

1, porque a liquidez do papel de fato não era uma coisa que se ele botasse 50.000, é... não preciso nem ver o papel, 

tô falando agora aqui, pelo que eu faria, se seu tivesse isso, como é que eu entenderia. 50.000 a R$ 2,00 aparente 

de 1, eu quero comprar 50.000. Porque que tá aparente de 1? Porque eu quero comprar devagar, se eu botar 50.000 

aberto a R$ 2,00, provavelmente vai entrar comprador acima e vão acabar comprando pra cima e eu não vou 

conseguir comprar pelo preço que eu quero. Aí, vende a R$ 2,03, lote aberto, porque ele quer mostrar que tem um 

vendedor e fazer com que o mercado venda pra ele. Então assim, ele compra escondido, pra mostrar que não tem 

muito comprador, e abre um lote de 50.000 a R$ 2,03. Isso é giro, total. Então assim, essa pressão de R$ 2,03, que 

ele fez com lote aberto, fez, eu acho, que ele compra... ó, ‘zerei a compra’. Então, quando ele botou o 50.000 a R$ 

2,03, ele pressionou um pouco a venda e foram vendendo pra ele os 50.000 a R$ 2,00, que ele comprou logo em 

seguida. Sim, giro, pra mim, total, e é mais do que fato assim isso, entendeu? Agora, se ele queria comprar mais 

rápido ou vender mais rápido, aqui eu não diria que foi mais rápido porque é aparente de 1. Então, se ele levasse 

2.000 e o mercado andasse, ótimo. INSPETOR: Então... vamos ver se eu entendi corretamente. Ele lançou essa 

ordem de venda pra poder estimular o mercado e poder comprar mais?  DEPOENTE: Isso. Não comprar mais, mas 

comprar o que ele queria. (...).” (grifos aditados). 
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76. Ressalte-se, ademais, que dos autos não se consegue verificar como ele costumava 

transmitir as ordens de negociação em outros pregões, de modo que fosse possível fazer um juízo 

comparativo e averiguar eventual comportamento anormal ou fora dos seus próprios padrões de 

negociação. Pelo contrário, aliás, a sinalização de um dos operadores utilizados por Marco Virzi 

foi no sentido de que o acusado atuava bastante, com intensidade, com os papéis da própria 

Companhia, in verbis: “Ele girava esses papéis, girava o tempo todo. Impossível de eu saber a 

posição dele, e, assim, muitas vezes ele comprava e zerava no final do dia tudo que ele comprou, 

ou ele vendia e zerava no final do dia”. 

77. Por tais motivos, não considero que a alegada urgência de Marco Virzi em fazer suas 

aquisições de 17.01.2013 possa ser considerada validamente, de forma robusta e convergente, 

como um elemento de prova de que o acusado estaria operando com base em informação 

privilegiada naquele dia. 

78. Por fim, cabe avaliar se as relações pessoais ou profissionais de Marco Virzi com outros 

acusados no presente Processo, que também adquiriram o papel antes do anúncio da OPA, podem 

ser entendidas como um indício de seu acesso à informação relevante antes da divulgação ao 

público, como considerou o Diretor Relator.  

79. O acusado possuía relações pessoais de amizade com Francisco Dantas, Francisco 

Eduardo e Leonardo Brunet, sendo todos sócios de um mesmo clube recreativo localizado na 

cidade do Rio de Janeiro. Com Renato Vodovoz, manteve relações profissionais em anos 

anteriores. De fato, a identificação de uma rede de amizades e relações interpessoais entre 

acusados de insider trading pode levantar suspeitas de que a informação tenha circulado 

previamente entre eles37. 

80. Porém, no caso em apreço, embora presente uma proximidade temporal entre as 

aquisições de Marco Virzi, em 17 e 18.01.2013, e as dos acusados supramencionados, em 18 e 

 
37 Nessa direção, no julgamento do PAS CVM n° 25/2010, o Colegiado acompanhou o entendimento do Diretor 

Relator Diretor Henrique Machado no sentido de que, aliado ao timing e ao volume de operações realizadas, foi 

considerado como indício suficientemente robusto de que um grupo de investidores negociou com informação 

privilegiada o fato de que (i) assumidamente, com regularidade, conversavam sobre assuntos profissionais e 

pessoais, tendo inclusive discutido entre eles a intenção de adquirirem ações de emissão da companhia objeto da 

informação sigilosa; e (ii) adquiriram os papéis no mesmo dia, praticamente no mesmo momento, com a emissão de 

ordens de compra sequenciais. 
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21.01.2013, não há nos autos qualquer indicação de que, previamente a essas datas, eles tenham 

estabelecido algum tipo de contato, muito menos de que discutiram o potencial investimento ou 

qualquer outro tema relacionado à CCXC338, como se verificou no precedente citado. 

81. O fato de serem sócios de um mesmo clube ou de manterem uma relação profissional ou 

de amizade – sem a presença de uma circunstância adicional mais concreta sobre como a 

informação circulou ou poderia ter circulado entre eles, como no supracitado precedente – faz 

com que o acesso de Marco Virzi à informação, por meio desse grupo de pessoas, não ultrapasse 

o mero campo da suposição. Mesmo que alguma dessas pessoas fosse ligada à Companhia ou 

tivesse participado das tratativas prévias sobre a OPA39, ainda assim nesse cenário caberia à tese 

acusatória demonstrar de forma mais objetiva e complementar, de que modo o acesso prévio à 

informação relevante circulou ou poderia ter circulado entre eles, agregando outros elementos 

probatórios nesse sentido. Não foi o que se passou neste caso. 

82. Nessa linha, chega-se à conclusão de que os indícios arrolados pela Acusação não têm, 

em seu conjunto, convergência e solidez para provar que Marco Virzi efetivamente tenha 

negociado CCXC3 de posse da informação sobre a OPA que só foi divulgada posteriormente, 

após o encerramento do pregão de 21.01.2013. 

83. Conforme lição da doutrina, “os indícios, mais do que contar-se, devem pesar-se”40. 

Como resultado do exercício de sopesamento dos elementos de prova que foram apresentados 

contra Marco Virzi, apenas o timing das operações revelou-se favorável à tese acusatória. A 

suposta atipicidade e as alegadas contradições existentes nas justificativas apresentadas pelo 

acusado inserem-se no campo de indícios opacos, em vista das incertezas relatadas. Por sua vez, 

a suposta urgência na realização dos negócios e as relações pessoais, a meu ver, sequer podem 

ser consideradas como indícios. 

 
38 O único entre eles que respondeu à Acusação que conversava frequentemente com o acusado Marco Virzi sobre 

o mercado de ações foi Francisco Dantas, mas tal afirmação genérica não se mostra apta, a meu ver, para ser tomada 

como elemento de prova consistente de que a informação sobre a OPA transitou previamente entre os dois. 
39 Cabe registrar que, no tocante a Francisco Dantas e Francisco Eduardo, o fato de serem pai e filho foi considerado 

pelo Relator como indício de insider trading, somado à coincidência de horários de seus negócios com CCXC3 em 

21.01.2013, à tipicidade e ao timing das operações. 
40 DELLEPIANE, Antônio, Nova teoria da prova. 2ª ed., Trad. Erico Maciel. Rio de Janeiro: José Konfino Ed., 

1958, p. 105. 
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84. Logo, em seu conjunto, não vislumbro nas evidências juntadas aos autos uma base sólida, 

convergente e consistente que autorize a conclusão fundamentada sobre o que a Acusação buscou 

provar. Em vista disso, voto pela absolvição de Marco Virzi da acusação de infração ao art. 155, 

§4º, da Lei nº 6.404/1976, combinado com o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002. 

Conclusão 

85. Por todo o exposto, acompanho os fundamentos e conclusões do Diretor Relator com 

relação: 

(i) à rejeição das preliminares arguidas, indicadas no item 5 acima; 

(ii) às absolvições dos acusados Renato Vodovoz, RAV 13, Leonardo Brunet, Sérgio Savelli 

e Fabio Deslandes; e 

(iii) às condenações de Achilles Balsini, Francisco Dantas, Francisco Eduardo, Normandia 

Investimentos, Bernardo Araújo, Marcelo Moraes e Fernando Bertin. 

86. Entretanto, divirjo do Diretor Relator no que diz respeito aos acusados Lars Batista e 

Marco Virzi, votando pela: 

(i) condenação de Lars Batista, por infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, 

combinado com o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002, a penalidade de multa 

pecuniária no valor de R$ 44.755,80, equivalente a 2 (duas) vezes o valor da vantagem 

indevida auferida de R$ 14.947,00, corrigida pelo IPCA-E de janeiro de 2013 a setembro 

de 2020; e  

(ii) absolvição de Marco Virzi da acusação de infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976, 

combinado com o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002. 

É como voto. 

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2021. 

 

Alexandre Costa Rangel 

Diretor 
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