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 PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

Acusado

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM 
S.A. 
Global Capital 2000 Administradora de 
Recursos Financeiros S.A.
Global Equity Administradora de Recursos 
S.A. 

José Carlos Lopes Xavier de Oliveira

Julius Haupt Buchenrode 

Patrícia Araújo Branco 

 

Diretor Relator: Pablo Renteria

 

1. Trata-se de pedido de produção de provas apresentado por 

Administradora de Recursos Financeiros S.A., Global Capital 2000 Administradora de 

Recursos Financeiros S.A., Patricia Araujo Branco e Julius Haupt Buchenrode

(“Requerentes” em conjunto)

como dos arts. 19 e 23 da Deliberação CVM nº 538/2008

                                                          
1 Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência. 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à 
interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sançõ
 
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e 
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do 
processo. 
Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três 
dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 

Reg. Col. nº 9961/2015 

Acusado Advogado

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM 
Nelson Laks Eizirik – OAB/RJ nº 38.730

Global Capital 2000 Administradora de 
Recursos Financeiros S.A. 

Juliana Montes Dal Sasso 
167.645 

Global Equity Administradora de Recursos Juliana Montes Dal Sasso 
167.645 

José Carlos Lopes Xavier de Oliveira 
Francisco Antunes Maciel Mussnich 
OAB/RJ nº 28.717 

 
Juliana Montes Dal Sasso 
167.645 
Juliana Montes Dal Sasso 
167.645 

Pablo Renteria 

DESPACHO 

se de pedido de produção de provas apresentado por 

Administradora de Recursos Financeiros S.A., Global Capital 2000 Administradora de 

Recursos Financeiros S.A., Patricia Araujo Branco e Julius Haupt Buchenrode

(“Requerentes” em conjunto), nos termos dos arts. 2º, X, 38 e 41 da Lei nº 9.784/99,

da Deliberação CVM nº 538/20082 (fls. 4.056 a 4.062

                   
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à 

interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e 
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do 

interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três 
se data, hora e local de realização. 
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Advogado 

OAB/RJ nº 38.730 

Juliana Montes Dal Sasso – OAB/RJ nº 

Juliana Montes Dal Sasso – OAB/RJ nº 

Francisco Antunes Maciel Mussnich – 

iana Montes Dal Sasso – OAB/RJ nº 

Juliana Montes Dal Sasso – OAB/RJ nº 

se de pedido de produção de provas apresentado por Global Equity 

Administradora de Recursos Financeiros S.A., Global Capital 2000 Administradora de 

Recursos Financeiros S.A., Patricia Araujo Branco e Julius Haupt Buchenrode 

2º, X, 38 e 41 da Lei nº 9.784/99,1 bem 

4.062). 

A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 
garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à 

es e nas situações de litígio. 

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e 
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do 

interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três 



Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP 

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF 

 

Processo Administrativo Sancionador

2. Nos termos do pedido, 

respalde e reforce as contraprovas e os argumentos da defesa e que demonstre inexistir os 

supostos prejuízos apontados na decisão de recusa do termo de compromisso.

3. Solicitam que seja concedido o prazo de 120 dias para diligências e laudo pericial, 

sendo tal prazo justificado pelo tempo decorrido em relação aos fatos que foram objeto do 

presente processo, bem como pelo fato de requerer conhecimento técnico especializado 

para sua produção. 

4. Solicitam, ademais, prova testemunhal, cuja realização, contudo, segundo alegam, 

somente seria pertinente após a conclusão da prova técnica.

5. Inicialmente, cumpre esclarecer que 

manifestar previamente à acusação, 

art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008

apresentar suas defesas. 

6. Em que pese não tenham, oportunamente, formulado pedido de provas em suas 

defesas, defiro, com fulcro no art. 20 da Deliberação CVM nº 538/2008,

apresentação de laudo pericial no prazo de 120 dias, a contar da publicação dessa decisão 

no D.O.U. 

7. Caso os Requerentes ainda julguem necessária a prova testemunhal, deverá ser 

encaminhado, conjuntamente ao laudo pericial, o rol de testemunhas e a relação de 

perguntas que pretendem ver esclarecidas.

 

                                                                                
 
2 Art. 19. Caberá ao Relator decidir acerca do pedido de provas 
presidir as diligências necessárias à sua produção, caso deferido.
Art. 23.  O acusado, conforme o tipo de prova a ser produzida, será informado da data e local em que ela será 
colhida, para que possa, querendo, pessoalmente ou por intermédio de seu r
sua produção. 
 
3 Art. 20.  É facultado ao Relator determinar a realização de diligências, além daquelas eventualmente 
requeridas pelo acusado. 
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Nos termos do pedido, requerem a realização de perícia contábil e econômica que 

respalde e reforce as contraprovas e os argumentos da defesa e que demonstre inexistir os 

stos prejuízos apontados na decisão de recusa do termo de compromisso.

Solicitam que seja concedido o prazo de 120 dias para diligências e laudo pericial, 

sendo tal prazo justificado pelo tempo decorrido em relação aos fatos que foram objeto do 

ocesso, bem como pelo fato de requerer conhecimento técnico especializado 

Solicitam, ademais, prova testemunhal, cuja realização, contudo, segundo alegam, 

somente seria pertinente após a conclusão da prova técnica. 

cumpre esclarecer que os Requerentes tiveram a oportunidade 

manifestar previamente à acusação, em cumprimento ao disposto no inciso II, § único do

art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, bem como foram devidamente intimados a 

Em que pese não tenham, oportunamente, formulado pedido de provas em suas 

defesas, defiro, com fulcro no art. 20 da Deliberação CVM nº 538/2008,

apresentação de laudo pericial no prazo de 120 dias, a contar da publicação dessa decisão 

Caso os Requerentes ainda julguem necessária a prova testemunhal, deverá ser 

encaminhado, conjuntamente ao laudo pericial, o rol de testemunhas e a relação de 

perguntas que pretendem ver esclarecidas. 

                                                                                                                        

Art. 19. Caberá ao Relator decidir acerca do pedido de provas formulado na defesa do acusado, 
presidir as diligências necessárias à sua produção, caso deferido. 
Art. 23.  O acusado, conforme o tipo de prova a ser produzida, será informado da data e local em que ela será 
colhida, para que possa, querendo, pessoalmente ou por intermédio de seu representante legal, acompanhar 

Art. 20.  É facultado ao Relator determinar a realização de diligências, além daquelas eventualmente 
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a realização de perícia contábil e econômica que 

respalde e reforce as contraprovas e os argumentos da defesa e que demonstre inexistir os 

stos prejuízos apontados na decisão de recusa do termo de compromisso. 

Solicitam que seja concedido o prazo de 120 dias para diligências e laudo pericial, 

sendo tal prazo justificado pelo tempo decorrido em relação aos fatos que foram objeto do 

ocesso, bem como pelo fato de requerer conhecimento técnico especializado 

Solicitam, ademais, prova testemunhal, cuja realização, contudo, segundo alegam, 

a oportunidade de se 

cumprimento ao disposto no inciso II, § único do 

, bem como foram devidamente intimados a 

Em que pese não tenham, oportunamente, formulado pedido de provas em suas 

defesas, defiro, com fulcro no art. 20 da Deliberação CVM nº 538/2008,3 o pedido de 

apresentação de laudo pericial no prazo de 120 dias, a contar da publicação dessa decisão 

Caso os Requerentes ainda julguem necessária a prova testemunhal, deverá ser 

encaminhado, conjuntamente ao laudo pericial, o rol de testemunhas e a relação de 

                                                        

formulado na defesa do acusado, bem como 

Art. 23.  O acusado, conforme o tipo de prova a ser produzida, será informado da data e local em que ela será 
epresentante legal, acompanhar 

Art. 20.  É facultado ao Relator determinar a realização de diligências, além daquelas eventualmente 
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8. Por fim, encaminho os autos à CCP para que proc

defendentes e de seus advogados por meio de publicação no Diário Oficial da União, 

conforme o art. 40 da Deliberação CVM nº 538, de 2008, e divulgação do presente 

despacho na rede mundial de computadores.

Rio de Janeiro, 23 de feve
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Por fim, encaminho os autos à CCP para que proceda com a intimação dos 

defendentes e de seus advogados por meio de publicação no Diário Oficial da União, 

conforme o art. 40 da Deliberação CVM nº 538, de 2008, e divulgação do presente 

despacho na rede mundial de computadores. 

 

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2018. 

 

Pablo Renteria 

Diretor 
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eda com a intimação dos 

defendentes e de seus advogados por meio de publicação no Diário Oficial da União, 

conforme o art. 40 da Deliberação CVM nº 538, de 2008, e divulgação do presente 


