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DESPACHO 

 

1. Trata-se de novo pedido de diligências apresentado pela acusada Carla Cico em 

manifestação protocolada na CVM em 19.3.2015 (fls. 5801 a 5803), por meio da qual 

requereu a apuração da contratação da ICTS Global Ltda. (“ICTS”) pela Brasil Telecom S.A. 

(“Brasil Telecom” ou “Companhia”), notadamente a obtenção dos contratos relevantes e a 

oitiva das partes envolvidas em sua celebração.  

2. De acordo com Carla Cico, referida empresa foi contratada pela Companhia “para, de 

qualquer forma e por qualquer meio, produzir laudos para pretensamente subsidiar as 

denúncias fabricadas em desfavor da ora acusada e da antiga administração da Brasil 

Telecom” (fl. 5803). O novo pedido, assim, serviria a comprovar que “os fatos trazidos à 

CVM foram forjados e manipulados para indevidamente prejudicar a Sra. Carla Cico” (fl. 

5803).  

3. A meu ver, contudo, a diligência solicitada não deve ser deferida. Ainda que as 

diligências ora requeridas fossem deferidas e restasse comprovado que a ICTS foi de fato 

contratada pela nova administração da Brasil Telecom para subsidiar de forma irregular as 

denúncias apresentadas à CVM, nada disso seria útil para o julgamento das acusações 

dirigidas pela Comissão de Inquérito contra a acusada. 

4. Isto porque as acusações que pesam sobre a acusada resultaram da convicção 

alcançada, de modo independente, pela Comissão de Inquérito, com base em elementos de 

prova que, ela própria, colheu durante o inquérito administrativo. Vale dizer, portanto, que as 

provas utilizadas para justificar as acusações não se confundem com a denúncia recebida pela 

CVM em 6.8.2004, nem com os eventuais laudos que possam ter sido utilizados para elaborar 

tal denúncia.  

5. A acusada alega, em seu pedido, que “muitas das absurdas denúncias foram 

arquivadas, mas outras, como a presente, permanecem em trâmite”. Por isso, teria o legítimo 

direito de provar que a denúncia foi forjada e manipulada para prejudicá-la. No entanto, 

equivoca-se a acusada ao entender que a denúncia ainda está em trâmite, pois o que está em 

curso atualmente é o processo administrativo sancionador, que tem origem no Relatório de 
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Inquérito elaborado pela Comissão de Inquérito, com base em procedimento apuratório por 

ela conduzido. 

6. Portanto, e tendo em vista que o julgamento de processos administrativos 

sancionadores leva em conta os fatos apurados e as provas colhidas de forma independente 

pela acusação – e não pelos reclamantes –, a realização das diligências solicitadas por Carla 

Cico não me parece necessária ou pertinente ao julgamento deste processo, razão pela qual 

deve ser indeferida. 

7. Ainda nessa mesma manifestação, a acusada solicitou a reconsideração do despacho 

publicado no DOU em 26.2.2015 (fls. 5776 a 5778), que indeferiu o seu pedido de diligências 

referente à apuração da contratação de escritórios de advocacia por parte de Brasil Telecom, 

Angra Partners e Investidores Institucionais Fundo de Investimento em Ações após a sua 

saída da Companhia.  

8. Entendo, contudo, que o despacho não deve ser reconsiderado. A uma, porque Carla 

Cico já teve a oportunidade de requerer o reexame da decisão então proferida por meio da 

interposição de recurso ao Colegiado da CVM. O recurso foi julgado na reunião do Colegiado 

realizada em 17.3.2015, tendo a decisão sido mantida por unanimidade. A duas, porque 

inexiste qualquer, erro, omissão, obscuridade ou contradição entre a decisão e os seus 

fundamentos que justifiquem a sua revisão.  

9. Assim, mantenho o entendimento de que as diligências então solicitadas se mostram 

desnecessárias para o julgamento do presente processo sancionador, tendo em vista que visam 

a apurar irregularidades que não guardam relação com aquelas em apreço neste processo. 

10. Diante do exposto, determino o encaminhamento dos autos à CCP para que proceda à 

intimação dos acusados e de seus advogados, na forma disposta no art. 40 da Deliberação 

CVM nº 538/2008. 

 

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2015 

 

 

Pablo Renteria 

Diretor 


