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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 01/2007 

Reg. Col. nº 7214/2010 

 

Acusado Advogado 

Carla Cico 
Hugo Leonardo Teixeira (OAB/MG nº 

82.451) 

Carlos Geraldo Campos Magalhães 
Carlos José Rolim de Mello (OAB/SP nº 

107.508) 

Daniela Maluf Pfeiffer 
Francisco Antunes Maciel Müssnich 

(OAB/RJ nº 28.717) 

Eduardo Cintra Santos 
Francisco Antunes Maciel Müssnich 

(OAB/RJ nº 28.717) 

Eduardo Seabra Fagundes 
Francisco Antunes Maciel Müssnich 

(OAB/RJ nº 28.717) 

Francisco Ribeiro Magalhães Filho 
Luiz Carlos Andrezani (OAB/SP nº 

81.071) 

Gilberto Braga Nelson Laks Eizirik (OAB/RJ nº 38.730) 

Jorge Michel Lepeltier Nelson Laks Eizirik (OAB/RJ nº 38.730) 

Luis Fernando Cavalcanti Trocoli Nelson Laks Eizirik (OAB/RJ nº 38.730) 

Luiz Otavio Nunes West Nelson Laks Eizirik (OAB/RJ nº 38.730) 

Marcos Nascimento Ferreira 
Francisco Antunes Maciel Müssnich 

(OAB/RJ nº 28.717) 

Maria Amália Delfim de Melo Coutrim 
Francisco Antunes Maciel Müssnich 

(OAB/RJ nº 28.717) 

Paulo Pedrão Rio Branco 
Hugo Leonardo Teixeira (OAB/MG nº 

82.451) 

Ricardo Wiering de Barros 
Francisco Antunes Maciel Müssnich 

(OAB/RJ nº 28.717) 

Rodrigo Bhering Andrade 
Francisco Antunes Maciel Müssnich 

(OAB/RJ nº 28.717) 

 

Diretor Relator: Pablo Renteria 
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DESPACHO 

 

1. Trata-se de pedido formulado pela acusada Carla Cico (“Requerente”), protocolado em 

6.9.2016 (fls. 10.222-10.230), para que se adie o julgamento do presente processo 

administrativo sancionador, pautado para o dia 22.9.2016, até que a chamada Operação 

Greenfield, deflagrada pela Polícia Federal em 5.9.2016, se desenvolva e revele novos fatos, 

que seriam importantes para assegurar a sua ampla defesa. 

2. Em sua petição, Carla Cico afirmou que referida operação teria revelado esquema de 

fraude e superfaturamento em grandes fundos de pensão, que teria gerado, a tais fundos, 

prejuízos de enormes montantes. A Requerente mencionou e transcreveu, a esse respeito, 

diversas matérias jornalísticas.
1
  

3. Na sua opinião, os fatos apurados na Operação Greenfield têm grande relevância para 

o julgamento do presente processo, uma vez que ele teria sido dolosamente iniciado por 

dirigentes de fundos de pensão na pessoa de Sérgio Rosa, um dos principais alvos daquela 

operação. Referidos dirigentes, segundo relatou, teriam feito uso da CVM para promover 

interesses privados e políticos, tendo a Requerente se oposto a tais iniciativas e, por isso, 

passado a sofrer com os ataques. 

4. Em suas palavras, “[o]s fatos e os personagens se repetem: os fundos de pensão e seus 

dirigentes que atacaram a Brasil Telecom no passado são justamente aqueles investigados na 

Operação Greenfield, pelas mesmas razões, e as investigações que estavam sendo realizadas 

pela Kroll eram prenúncio dos fatos que vieram à tona nesta semana” (fls. 10.228-10.229). 

Isso evidenciaria, assim, que novos fatos, relevantes para este processo, serão revelados, 

inclusive o depoimento de Sérgio Rosa, que ainda será prestado. 

5. A meu ver, contudo, o deslinde da Operação Greenfield em nada beneficiaria a 

resolução do presente processo administrativo sancionador. Como já mencionado em 

                                                           
1
 Foram citadas as seguintes matérias: (i) “PF investiga fraude nos quatro maiores fundos de pensão do país”, 

Jornal do Brasil, 5.9.2016; (ii) “Operação contra fraude em fundos de pensão leva PF a 9 estados e DF”, O 

Globo, 5.9.2016; (iii) “Greenfield confisca avião, 139 carros e 90 imóveis”, O Estado de S. Paulo, 5.9.2016; (iv) 

“Operação da PF mira maiores fundos de pensão do Brasil e bloqueia R$ 8 bi”, Folha de S. Paulo, 6.9.2016; (v) 

“Operação Greenfield revela fraudes nos fundos de pensão”, Valor Econômico, 6.9.2016; (vi) matéria sem título 

de O Antagonista, de 6.9.2016; (vii) “Sérgio Rosa, ex-Previ, presta depoimento à PF no Rio”, Isto É, 6.9.2016; e 

(ix) “Ex-presidente da Previ fica quase 4h na PF e diz que gostaria de contar o que sabe”, O Globo, 6.9.2016. 
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despacho datado de 8.9.2015 (fls. 6.029-6.031), no qual examinei pedido de diligência 

efetuado pela Requerente, este processo é baseado em elementos de prova colhidos pela 

Comissão de Inquérito ao longo de suas investigações. Disso decorre que as acusações que 

pesam sobre ela são resultado da convicção daquela Comissão, alcançada de modo 

independente com base em elementos de prova que ela própria colheu ao longo do inquérito 

administrativo. 

6. Em outras palavras, este processo tem origem no Relatório de Inquérito elaborado pela 

mencionada Comissão, com base em procedimento apuratório por ela conduzido. Portanto, as 

provas utilizadas para embasar as acusações do PAS CVM nº 01/2007 em nada se confundem 

com os denunciantes e as denúncias apresentadas a esta autarquia. 

7. De mais a mais, não seria minimamente razoável adiar indefinidamente a realização do 

julgamento deste processo sancionador, vinculando-o ao desenvolvimento de procedimento 

policial, cujo término sequer é previsível. Aliás, verifica-se da petição apresentada que a 

possibilidade de a Operação Greenfield revelar novos elementos de prova úteis à instrução 

deste processo administrativo baseia-se em mera conjuntura. 

8. Assim, por todo o acima exposto, indefiro o pedido realizado pela Requerente. 

9. 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, 16 de setembro de 2016 

 

 

Pablo Renteria 

Diretor 

 


