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DESPACHO 

 

1. Trata-se de pedidos formulados pela acusada Carla Cico em petições protocoladas 

nesta CVM em 4.11.2015 e acostadas às fls. 6053-6099 e 8470-8475 para que (i) sejam 

disponibilizados documentos constantes de cinquenta e seis caixas vermelhas lacradas, 

referidos no Relatório da Comissão de Inquérito à fl. 3620, que não foram acostados aos 

autos; e (ii) seja realizada a oitiva da própria requerente e de Daniel Dantas.  

2. Em relação ao primeiro pedido, faço referência ao despacho por mim proferido em 

6.11.2015 e acostado às fls. 8480-8482, por meio do qual o acesso às cópias da integralidade 

dos mencionados documentos foi disponibilizado a todos os acusados. Entendo, portanto, que 

o pedido restou prejudicado, vez que já foi atendido. 

3. Quanto aos demais pedidos, a requerente alega que as oitivas seriam necessárias para o 

exercício do direito à ampla defesa e para a busca da verdade real. Especificamente em 

relação à oitiva de Daniel Dantas, afirmou que este último “notificou a Brasil Telecom que 

esta deveria indenizar o Opportunity dos danos causados pela Telecom Italia e dirigentes de 

fundo de pensão, em razão da atuação do Opportunity ter beneficiado a Brasil Telecom” (fl. 

6099). 

4. Cumpre-me esclarecer, inicialmente, que a acusada poderia ter requerido a oitiva de 

qualquer pessoa em condição de contribuir para a elucidação dos fatos desde o momento em 

que foi intimada para apresentar sua defesa, o que, diga-se por oportuno, ocorreu há mais de 

cinco anos. Nesse ínterim, a acusada requereu, em diversas oportunidades, a produção de 

provas variadas, sem que tenha, em algum momento, suscitado a necessidade de colher os 

esclarecimentos de Daniel Dantas. No entanto, passado todo esse tempo e faltando menos de 

um mês para a data designada para a realização do julgamento deste processo,
1
 a acusada vem 

expor, de maneira inédita, que a referida oitiva é imprescindível ao exercício do direito de 

defesa. 

5. Aliás, o que se verifica é que a acusada vem formulando sucessivos requerimentos, 

espaçados ao longo do tempo, causando, assim, a dilatação da instrução deste processo. Até a 

                                                           
1
 Por meio do despacho proferido em 6.11.2015, decidi adiar sine die o julgamento que estava pautado para o dia 

24 de novembro de 2015. 
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presente data, já foram quatro pedidos de produção de prova (fls. 4175, 5056-5081, 5801-

5803 e 8470-8475). 

6. Nada obstante, entendo que a oitiva de Daniel Dantas se mostra desnecessária e 

impertinente. Em primeiro lugar, porque as infrações imputadas à requerente neste processo 

dizem respeito à sua conduta como administradora da Brasil Telecom S.A. e, nesse particular, 

não vejo como o eventual depoimento de Daniel Dantas, que sequer integrava a administração 

da companhia à época dos fatos, poderia ser útil. 

7. Em segundo lugar, porque nenhuma das acusações feitas à requerente baseia-se em 

suposto ato praticado por Daniel Dantas. Nesse tocante, convém observar, e isso ninguém 

ignora, que a pessoa de Daniel Dantas não se confunde com as das instituições que 

integravam o grupo Opportunity. O que o Relatório de Inquérito afirma é que Carla Cico teria 

contratado serviços de consultoria em nome da Brasil Telecom, mas em benefício de 

instituições integrantes do Banco Opportunity, e não de Daniel Dantas. 

8. Em terceiro lugar, porque a oitiva de qualquer pessoa se revelaria, no presente 

momento, estéril, haja vista o tempo já transcorrido desde a ocorrência dos fatos apurados no 

processo. Como se sabe, quanto maior o tempo que separa a oitiva dos fatos, menor se torna a 

sua utilidade. 

9. No presente caso, seria infrutífero solicitar a Daniel Dantas esclarecimentos sobre 

eventos ocorridos no âmbito da administração da Brasil Telecom S.A. há mais de dez anos, 

sendo certo, como já mencionado, que ele sequer participava da administração da companhia 

à época dos fatos.  

10. Por essas razões, indefiro o pedido de realização da oitiva requerida, que, a meu ver, 

teria por único efeito protelar o julgamento do processo. 

11. Quanto à segunda oitiva pretendida, cumpre ressaltar, além das observações acima, 

que a acusada já se manifestou nos autos diversas vezes, antes e depois de ser intimada para 

apresentar sua defesa. Algumas manifestações foram subscritas por seus advogados, outras 

por ela própria, como se vê das fls. 3241-3242, 5056-5081, 5801-5803, 5806-5841, 6055-

6099 e 8470-8475. 

12. Além disso, se tivesse interesse, a acusada poderia ter solicitado, a qualquer momento, 

audiência particular com o diretor relator deste processo de modo a prestar pessoalmente os 
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esclarecimentos que considerasse necessários à sua defesa. A qualquer pessoa, inclusive à 

acusada, assiste o direito de solicitar aos diretores da CVM que lhe seja concedida uma 

audiência. Aliás, não é incomum, no âmbito dos processos administrativos sancionadores da 

CVM, que tal faculdade seja exercida por acusados. No entanto, neste processo, até o presente 

momento, a acusada não exerceu essa faculdade. 

13. Por todo o exposto, entendo que foi plenamente assegurado à acusada o direito de 

apresentar os esclarecimentos sobre os fatos apurados neste processo que lhe pareciam 

relevantes, sendo de todo desnecessária a realização de oitiva para esse fim. Por conseguinte, 

também indefiro esse pedido. 

14. Nada obstante, cumpre observar que a acusada ainda pode solicitar a realização de 

audiência particular com o relator deste processo, desde que previamente à data a ser 

designada para a realização do julgamento, caso tenha, efetivamente, interesse em ser ouvida 

pessoalmente. 

15. Encaminhem-se os autos à CCP para que providencie a intimação dos acusados e de 

seus advogados por meio de publicação no Diário Oficial da União, de acordo com o art. 40 

da Deliberação CVM nº 538/08. 

 

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2015 

 

 

 

Pablo Renteria 

Diretor 

 


