fi

fls. 11011

.3~1

L

rubrica

6~
---..:.,~·

PGBCB/Prece
Luisergio

6 368 968-5

BANCO CENTRAL DO BRASIL

COMISSÃO DE INQUÉRITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. -em Liquidação Extrajudicial
(Oboé CF!)

..

RELATÓRIO

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

(Art. 41 da Lei 6.024 de 13 de março de 1974)

fls. 11012

&~
~.,.

,1/,

PGBCB/Precel'
LUisergro
6 368.968-5 .

BANCO CENTRAL DO BRASIL
SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .................................................................................................... 5
1.1

DA INTERVENÇÃO ............................................................................... 5

1.2

DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL .................................................. 5

1.3

DA COMISSÃO DE INQUÉRITO .......................................................... 5

1.4

INDISPONIBILIDADE DOS BENS ........................................................ 6

1.5

DA EXPEDIÇÃO DE CARTAS .............................................................. 7
1.5.1 Interventor/Liquidante, Ex-administradores, controladores e exauditores independentes ............................................................................ 7

2.

1.5.2

Órgãos internos do Banco Central do Brasil ................................. 8

1.5.3

Órgãos externos ............................................................................. 8

1.6

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS ................................................... 9

1.7

DEPOIMENTOS ...................................................................................... 9

SÍNTESE DA APURAÇÃO ............................................................................... 11
2.1
HISTÓRICO DA ENTIDADE, IDENTIFICAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO DOS CONTROLADORES, EX-ADMINISTRADORES E
RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO ........................................................ li
2.1.1

Histórico da entidade ..................................................................... li

2.I.2

Identificação e qualificação dos acionistas e controladores .......... 15

2.1.3 Identificação e qualificação dos ex-administradores e
respectivos períodos de gestão .................................................................. 17
2.1.4

Consolidação do quadro de gestões.......................................

19

2.2
SITUAÇÃO DA CONTABILIDADE, DOS LIVROS E DOS
REGISTROS DE DADOS .................................................................................... 20
2.2.1

Situação da contabilidade .............................................................. 20

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

1.

6~

""11[,.,.

::,f9J i

fls. 11013

~'
PGBCB/Prece:
l uisergio
6<l68 968-5 .

I

BANCO CENTRAL DO BRASIL
2.2.2

Dos livros ...................................................................................... 20

2.2.3

Dos registros de dados ................................................................... 20

2.2.4

Da Auditoria .................................................................................. 22

2.3.1

Participações Societárias da Instituição ........................................ 23

2.3.2

Dos Controladores e Ex-Administradores .................................... 23

2.4
PRINCIPAIS FATOS ANTECEDENTES QUE MOTIVARAM O
REGIME ESPECIAL ............................................................................................ 24

3.

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EM 14.9.2011 ........................... 26
3.1

BALANÇO EM 14.9.20 I 1, ANTES E APÓS AJUSTES ........................ 26

3.2

EXAME DAS CONTAS- ATIVO .......................................................... 27

3.3

EXAME DAS CONTAS- PASSIVO ...................................................... 36

3.4
COMPARAÇÃO DOS AJUSTES- COMISSÃO DE INQUÉRITO E
INTERVENTOR .................................................................................................... 38

4.

CAUSAS QUE LEVARAM A OBOÉ CFI AO REGIME ESPECIAL ......... 38

5.

DAS IRREGULARIDADES APURADAS ....................................................... 39
5.1

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO .......................................... 39

CRIAÇÃO
DE
ATIVOS
5.2
FRAUDES
RELACIONADAS
À
FICTÍCIOS ............................................................................................................ 41
5.2.1

Contratos fictícios gerados em lotes em 2010 e 2011 .................. 42

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

2.3
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DA INSTITUIÇÃO, DE SEUS
CONTROLADORES E DE SEUS EX-ADMINISTRADORES EM OUTRA.S
INSTITUIÇÕES ................................................................................................... 23

fls. 11014

{t
5.2.2

Cartões de crédito .......................................................................... 48

5.2.3

Operações com ligadas via FUNDO REGENTE em 2009 ............... 58

5.2.4

Produto 6106- FGC Convênios ................................................... 63

5.3

FRAUDES NAS CAPTAÇÕES ................................................................ 64

5.4

FRAUDES NA EMISSÃO DE FIANÇAS ................................................ 68

5.5

FRAUDES NO PAGAMENTO DE DARFs ............................................. 71

5.6
EVIDÊNCIAS DE ATUAÇÃO DE EMPRESA DO GRUPO EM
MERCADO MARGINAL ..................................................................................... 72
5.7

DESVIO DE RECURSOS E "CAIXA DOIS" ......................................... 72
5. 7.I

Introdução ...................................................................................... 72

5.7.2 Estimativa do volume de recursos desviados da OBOÉ CF! por
conta das fraudes ................................................................................. ... 78
5.7.3

5.8

e

Exemplos documentados de "caixa dois'' e desvio de recursos .... 80

SUSPEITAS DE FRAUDES EM AUMENTO DE CAPITAL ............. 109

6.

ESTIMATIVA DE PREJUÍZOS POR GESTÃO .......................................... 11 O

7.

RELAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE BENS ............................................... 113

8.

DOS AUDITORES INDEPENDENTES ....................................................... 115

9.

PRINCIPAIS PONTOS DOS DEPOIMENTOS ........................................... 119

10.

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS .................. 126

11.

INDÍCIOS DE ILÍCITOS PENAIS .............................................................. 128

12.

ALEGAÇÕES DOS INTERESSADOS ........................................................ 128

13.

CONCLUSÕES .............................................................................................

128

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

fls. 11015
ti

&~
--L.,,

~2

rubrica~

,

PGBCB/Prece.
Luisergio l
6 368 968-5 !

BANCO CENTRAL DO BRASIL

INTRODUÇÃO

1.1

DA INTERVENÇÃO

Pelo Ato-Presi n° 1.201, de 15 de setembro de 2011, do Sr. Presidente do Banco
Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 16 de setembro de 20 I 1 (tl. 121 ),
com fundamento nos artigos 1°, 5°, 15, inciso I, alíneas "a" e "b", e § 1°, todos da Lei no 6.024,
de 13 de março de 1974, considerando o comprometimento patrimonial e financeiro da
sociedade, as reiteradas medidas protelatórias para evitar o cumprimento das determinações da
Fiscalização e os obstáculos postos pelos administradores da sociedade à atuação da Supervisão,
a existência de graves violações às normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade da
instituição, conforme consta do processo n° 11 O1518670, foi decretada a intervenção na OBOÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (OBOÉ CFI), CNPJ: 01.432.688/0001-41, com
sede na cidade de Fortaleza (CE), nomeando como Interventor, com plenos poderes de gestão, o
Sr. LUCIANO MARCOS SOUZA DE CARVALHO, portador da Carteira de Identidade
no 1679688-SSP-BA e CPF. no 050.894.414-72.

1.2

DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Pelo Ato-Presi no 1.214, de 9 de fevereiro de 2012, do Sr. Presidente do Banco
Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 1O de fevereiro de 2012 (tl. 5570),
com fundamento nos artigos 1°, 12, alínea "c", 15, § 2°, e 16, todos da Lei n° 6.024, de 13 de
março de 1974, tendo em vista o relatório do interventor que confirma a situação de insolvência
da instituição e a prática de violação das normas legais disciplinadoras da atividade da empresa,
atestando a existência de passivo a descoberto e a inviabilidade de normalização dos negócios da
empresa, conforme consta dos processos n° 5 1101518670 e 1101535677, foi decretada a
Liquidação Extrajudicial da OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CNPJ
no O1.432.688/0001-41, com sede na cidade de Fortaleza (CE), nomeando como Liquidante o
anterior Interventor, Sr. LUCIANO MARCOS SOUZA DE CARVALHO, portador da Carteira
de Identidade n° 1679688-SSP-BA e CPF. n° 050.894.414-72.

1.3

DA COMISSÃO DE INQUÉRITO

Em 4 de outubro de 201 I, foi instalada a COMISSÃO DE INQUÉRITO,
constituída com base no Ato de Diretor no 432, de 28 de setembro de 2011, da lavra do
Sr. Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural do
Banco Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 29 de setembro de 201 I (tl. 2),
no uso das atribuições que lhe confere o artigo I 8, inciso IIl do Regimento Interno, com base no
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2.
A referida COMISSÃO DE INQUÉRITO exerceu as suas atividades na
Av. Senador Virgílio Távora, n° 1905, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60.170-251, conforme
registrado na Ata de Instalação lavrada em 4 de outubro de 2011 (fi. 1).
3.
Posteriormente, em 21 de novembro de 2011, foi prolatado o Ato de Diretor
no 438, da lavra do Sr. Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Ope:rações
do Crédito Rural do Banco Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 23 de
novembro de 2011 (fl. 480), dispensando o servidor ROBERTO SERRÃO CEZAR FILHO
(matrícula 8.686.687-7) da função de Secretário na COMISSÃO DE INQUÉRITO nas
supracitadas empresas sob intervenção e nomeando, em substituição, o servidor LUIS SÉ~RGIO
MARQUES DA SILVA (matrícula 6.368.968-5).
Por meio do Ato de Diretor n° 442, de 26 de janeiro de 20 I 2, da lavra do
4.
Sr. Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural do
Banco Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 27 de janeiro de 2012
(fl. 5538), o prazo para a conclusão do presente inquérito foi prorrogado pelo prazo de 60
(sessenta) dias, a contar de 2 de fevereiro de 2012.
5.
Finalmente, foi expedido o Ato de Diretor n° 447, de 30 de março de 2012, da
lavra do Sr. Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito
Rural do Banco Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 2 de abril de 2012
(fl. 8433), prorrogando o prazo para a conclusão do presente inquérito por de 60 (sessenta) dias,
a contar de 2 de abril de 2012.

1.4

INDISPONIBILIDADE DE BENS

Por intermédio do Comunicado no 21.489, de 15 de setembro de 2011, o Banco
Central do Brasil (fls. 5703/5704) informou às instituições financeiras e bolsas de valores a
decretação de intervenção na empresa OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(CNP J: O1.432.688/0001-41 ), a nomeação do respectivo interventor e a incidência de
indisponibilidade sobre os bens dos controladores e dos ex-administradores.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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artigo 41, parágrafo 2°, da Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974, para proceder a inquérito nas
empresas OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (CNPJ: 01.432.688/0001-41),
OBOÉ DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 01.581.283/0001-75),
OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (CNPJ: 35.222.090/0001-40) ~~ CiA.
INVESTIMENTO OBOÉ (CNPJ: 09.135.516/0001-18)- todas sob intervenção e com sc:::de em
Fortaleza (CE), composta por FRANCISCO PONTE DE ALMEIDA JÚNIOR (matrícula
3.479.882-x), na função de Presidente, JOSÉ ROBERTO NUNES PIRES (matrícula 5.835.0616) e JOSÉ WILLIAM ASSUNÇÃO LÓSCIO (matrícula 5.941.338-7), ambos na função de
Relator, e ROBERTO SERRÃO CEZAR FILHO (matrícula 8.686.687-7), na fun~(ão de
Secretário, todos servidores do Banco Central do Brasil.
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2.
Quanto aos atingidos pela indisponibilidade de bens (artigo 36 da Lei n° 6.024, de
13 de março de 1974, combinado com o artigo 2° da Lei 9.44 7, de 14 de março de 1997), em
decorrência de suas relações com a OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(CNP J: O1.432.688/0001-41 ), assim dispôs o precitado Comunicado:

Controlador direto
OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. (CNPJ: 23.533.896/0001-70).

Controlador indireto
•

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (CPF: 013.398.183-53), brasileiro,
casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da
carteira de identidade 300.670 - SSP/CE, residente e domiciliado em
Fortaleza (CE).

Ex-Administradores:
•

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR (CPF: 113.838.873-49),
brasileiro, casado em regime de separação de bens, contador, portador da
carteira de identidade 9 I 760004 - SSP/CE, residente e domiciliado em
Fortaleza (CE); e

•

JOSÉ NEWTON
qualificado.

1.5

LOPES

DE

FREITAS

(CPF:

013.398.183-53), já

DA EXPEDIÇÃO DE CARTAS

Após a instalação da Comissão de Inquérito, em 4 de outubro de 20 li, foram
expedidas correspondências comunicando o fato aos Interventor/Liquidante, ex-administradores,
controladores e ex-auditores independentes (item 1.5.1 ), bem como aos órgão internos do Banco
Central do Brasil (1.5.2) e órgãos externos (1.5.3), necessárias para o melhor curso dos trabalhos.

1.5.1

Interventor/Liquidante,
independentes:

ex-administradores,

controladores

e

ex-auditores

LUCIANO MARCOS DE SOUZA DE CARVALHO (fls. 4, 81, 5239/5241,
5460, 5535, 8524, 8867 e 9126);
ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE FREITAS (fl. 8, 9263 e 9264-edital);
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR (fl. 9 e 9260);

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (fl. 10, 9262 e 9264-edital);
OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. (fl. ll, 9261 e 9264-edital);
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES (fls. 13/14 e 23);
WM AUDITORES E CONSULTORES S/C (fls. 15/16 e 68);
MÁRCIO ALVES DE MELO TÁVORA (fl. 17 e 9255); e

1.5.2

Órgãos internos do Banco Central do Brasil
Departamento de Liquidações Extrajudiciais - DELIQ (fls. 5, 5528/5534 e
6146/6148);
Procuradoria-Geral do Banco Central- PGBC (fl. 6);
Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não-Bancárias DESUC (fl. 7).

1.5.3

Órgãos externos
Junta Comercial do Estado do Ceará- JUCEC (fls. 12, 79/80 e 5716);
HSBC Bank Brasil S.A. (fls. 5526/5527, 5557 e 6149);
Receita Federal do Brasil (fls. 5536/5537);
lo Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 5539);
2° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 5540);
3° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 5541 );
4° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 5542);
5° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 5543);
6° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 5544);
Departamento Estadual de Trânsito do Ceará- DETRAN/CE (fl. 5545); e
Banco Industrial e Comercial S.A. (fl. 5558).

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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Advogados do Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (fls. 9265/9266).
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1.6

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. (fl. 12);
JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (fl. 20);
ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE FREITAS (fl. 21);

Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC (fls. 69/78, 5243/5363 e
6127/6142);
SIDNEY GUERRA REGINALDO- advogado- (fls. 130/131);
LUCIANO MARCOS DE SOUZA DE CARVALHO - Interventor/Liquidante
(fls. 132/145, 146, 5365/5459, 5462, 5708 e 6239/6414);
HSBC Bank Brasil S.A. (fls. 5546/5556; 5701/5702 e 8434/8438);
5° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 5559);
Departamento Estadual de Trânsito do Ceará- DETRAN/CE (fls. 5560/5566);
Banco Industrial e Comercial S.A. (fls. 5567/5569);
4° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fls. 5571/5581);
3° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 5709);
6° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fls. 571 0/5713);
Procuração- novos advogados do Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (fl. 5715);
2° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fls. 5717/5721 );
1o Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fls. 6099/6126); e
Fundo Garantidor de Créditos- FGC (fls. 9122/9124 e 9125).
1. 7

DEPOIMENTOS
ALEXANDRE RODRIGUES SILVA (fls. 8868/8869);
RENATO JORGE MOURÃO PINTO (fls. 8870/8894);
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KPMG AUDITORES INDEPENDENTES (fls. 22, 481/482, 5464 e 5512/5525);
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RODRIGO COSTA LIMA VERDE (fl. 8895);
OTÁVIO LINS LIMA (fls. 8896/8898);
ANA CAROLINA BARBOSA PAZ (fls. 8899/8967);
ALBERLUCY AZEVEDO LIMA (fls. 8968/8976);
ALINE PAIVA NOGUEIRA (fls. 8977/9024)

JEAN CARLO BRASILEIRO DE ANGELO (fls. 9026/9027).
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2.

SÍNTESE DA APURAÇÃO

2.1
HISTÓRICO
DA
ENTIDADE,
IDENTIFICAÇÃO
E
QUALIFICAÇÃO DOS CONTROLADORES, EX-ADMINISTRADORES E
RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO
Histórico da entidade

a) Constituição e negócios iniciais
A OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. foi constituída em
10.10.1994, de acordo com Ata de Assembleia Geral de Constituição, arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará, em 17.9.1996 (fls. 70/78), porém iniciou suas atividades apenas em
9 .12.1996, quando foi inscrita no Cadastro de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central (Unicad). É uma sociedade anônima fechada, registrada sob os números: 23-30001997-1 (NIRE I JUCEC), 01.432.68810001-41 (CNPJ I Ministério da Fazenda) e Z9996855
(UnicadiBanco Central do Brasil).
2.
A Sede da empresa localiza-se na Avenida Senador Virgílio Távora, 1905 - Aldeota, FortalezaiCE. As atividades administrativas e de suporte aos negócios funcionavam nos seguintes endereços, todos em Fortaleza (CE):
•
Avenida Senador Virgílio Távora, 1901 -Salas 804 e 805- Aldeota (desativado);

•

Avenida Senador Virgílio Távora, 1915 - Aldeota;

•

Rua General Tertuliano Potiguara, 1093 - Aldeota; e

•

Rua General Tertuliano Potiguara, 1109 - A1deota .

3.
A empresa desenvolvia atividades e negócios também em outras dependências na
cidade de Fortaleza e em outras cidades e regiões do País, tendo todas elas sofrido processo de
desativação, ao longo do mês de novembro de 2011.
4.
Além disso, diversas agências da OBOÉ CFI foram abertas (em Goiânia, Campo
Grande, Palmas, Cuiabá, Manaus, Recife e João Pessoa), ao longo dos cerca de quatro anos que
antecederam à intervenção, com o objetivo de promover a captação de empréstimos consignados.
Entretanto, durante o primeiro semestre de 2011, teria ocorrido uma reorientação mercadológica,
que teve como consequência a transformação dessas dependências em escritórios da CLARINETE
PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS FINANCEIROS LTOA. - empresa integrante do Grupo Econômico Oboé -, com o objetivo de desempenhar as atividades de correspondente bancário do
Banco do Brasil S.A ..
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b) Informações sobre a evolução do capital
A empresa foi constituída com uma capital de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez
mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelos seguintes acionistas (todas as ações tinham
direito a voto e possuíam valor unitário de R$1 ,00, ver fl. 71 ):

PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA

CPF I CNPJ

José Newton Lopes de Freitas
Maria José Oliveira Lopes
de Freitas

o13.398.183-53

805.950

99,50

500.652.543-68

4.050

0.50

TOTAIS

810.000

100.00

DE AÇÕES

(%)

2.
De acordo com a Ata da 143 • AGE, ocorrida em 25.7.2003, o quadro societário
apresentava a composição que se vê abaixo (documento arquivado na JUCEC em 17.9.2003, sob
o número 20030479371, ver fls. 5271/5274):

QUANTIDADE
NOME I RAZÃO SOCIAL
Amanda Bezerra de Melo
Távora
Antônio de Pádua Lopes
de Freitas
lgor Bezerra de Melo Távora
José Newton Lopes de Freitas
Márcio Alves de Melo Távora
Márcio Bezerra de Melo
Távora
Maria José Oliveira Lopes
de Freitas
Regis Machado Lopes
de Freitas
Simplício Lopes de Freitas

CPF ICNPJ

DE AÇÕES

PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA
(%)

156.200

2.84

5.500

0.10

156.200
3.092.650
469.150

2.84
56,23
8.53

624.414.423-68

156.200

2.84

500.652.543-68

57.200

1.04

024.600.33 8-34

1.049.950

19.09

022.058.827-91
TOTAIS

356.950
5.500.000

6.49
100.00

043.062.953-20

o10.133.003-00
641.550.133-04
013.398.183-53
043.062.953-20

3.
Na 15 3 AGE (fls. 5275/5278), o capital social passou de R$ 5.500.000,00 para
R$ 6.550.000,00 e na 163 AGE (fls. 5279/5282), novo aumento elevou o capital para
R$ 7.000.000,00, o que ocorreu, nos dois casos, em 26.7.2004. O quadro societário havia sido
alterado, conforme demonstrativo abaixo e as atas das mencionadas assembleias foram arquivadas na JUCEC, em 25.10.2004, respectivamente sob os números 200407003 72 e 200407003 64.
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043.062.953-20

QUANTIDADE
DE AÇÕES
198.800

PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA ( 0/c,)
2,84

010.133.003-00

7.000

0.10

641.550.133-04

198.800

2,84

3.936.100

56.23

NOME I RAZÃO SOCIAL

CPF /CNPJ

Amanda Bezerra de Melo Távora
Antonio de Pádua Lopes
de Freitas
Igor Bezerra de Melo Távora
OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A.

23.533.896/000 I-70

Márcio Alves de Melo Távora
Márcio Bezerra de Melo Távora
Maria José Oliveira Lopes
de Freitas
Regis Machado Lopes
de Freitas
Simplício Lopes de Freitas

043.062.953-20
624.414.423-68

597.100
198.800

8,53
2,84

500.652.543-68

72.800

1.04

024.600.338-34

1.336.300

19,09

022.058.827-91

454.300
7.000.000

6,49
100.00

TOTAIS

4.
A OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. que passou a figurar como controladora do
capital, substituindo o Sr. JosÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, é o resultado da transforma1;:ão da
SPECIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA., constituída em 3.10.1988 (documento arquivado na JUCEC em 6.1 0.1988, sob o número 23200406816), sucessivamente em: OBOÉ
FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA., em 23.11.1994 (documento arquivado na JUCEC em
29.11. I 994, sob o número 232115988); OBOÉ SERVIÇOS LTDA., em 22.10.1996 (documento arquivado na JUCEC em 4.11. I 996, sob o número 232128975); ÜBOÉ HOLDING FINANCEIRA
LTDA., em 26. I 0.2003 (documento arquivado na JUCEC em I 1. I 1.2003, sob o número
20030638879); e, finalmente, ÜBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A., em 30.7.2007 (documento arquivado na JUCEC em 1.11.1997, sob o número 23300027329). O acionista controlador da
ÜBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A., com mais de 99% do capital é o Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS (vide fls. 6143/6145).
5.
Na 17a AGE (fls. 5283/5288), realizada em 28.7.2005, o capital da OBOÉ CFI S.A.
foi aumentado para R$ 7.390.000,00; em 6.8.2007 (fls. 5289/5292), o capital social passou para
R$ 10.000.000,00, mediante capitalização de reservas e lucros e distribuição proporcional do
aumento entre seus acionistas.
6.
Em 22.6.20 I O (fls. 5295/5300), novo aumento de capital, de R$ 1.000.000,00,
totalmente subscritos pelos acionistas de então, que receberam número de ações proporcional ao
capital que detinham, passando o capital para R$ I 1.000.000,00.
7.
Atualmente, conforme deliberação adotada na 223 • AGE (fls. 530 1/5307), o capital social da companhia foi aumentado para R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado pelos seguintes acionistas (todas as ações possuem valor unitário
de R$ 1,00):
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QUANTIDADE
NOME I RAZÃO SOCIAL

CPF /CNPJ

DE AÇÕES

PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA
(%)

Oboé Holding Financeira S.A.
Antônio de Pádua Lopes de Freitas
Marcelo Oliveira Lopes
de Freitas
Márcio Alves de Melo Távora
Márcio Bezerra de Melo Távora
Márcio Oliveira Lopes de Freitas
Maria José Oliveira Lopes de Freitas
Regis Machado Lopes de Freitas
Simplício Lopes de Freitas
Virna Oliveira Lopes de Freitas

23.533.896/0001-70
010.133.003-00

6.600.000
495.000

60,00
4,50

752.803.453-34

533.500

4,85

043.062953-20
624.414.423-68
617.396.343-49
500.652.543-68
024.600.338-34
022.058.827-91
539.477.623-72

390.500
390.500
533.500
533.500
495.000
495.000
533.500
11.000.000

3,55
3.55
4,85
4,85
4,50
4,50
4,85
100,00

TOTAIS
AÇOES SEM DIREITO A VOTO
DWI - Estruturadora de Negócios Ltda.
10.339.960/0001-34
3.000.000

8.
Conforme o item 5.8 da presente manifestação, há fundadas suspeitas
de que a participação societária da DWI - Estruturadora de Negócios Ltda., em
verdade, foi mais uma fraude.

c) Estatuto Social em Vigor
O Estatuto Social, em vigor, foi aprovado quando da realização da 22a. Assembleia Geral Extraordinária (fls. 530 115307), em 12.8.20 I O (documento arquivado na JUCEC em
21.3.2011, sob o número 20111371155). A sociedade, segundo o artigo 4° do mencionado Estatuto Social, tem por objeto "a realização de financiamento para aquisição de bens e serviços e
para capital de giro, de acordo com a legislação vigente''.

d) Informações sobre o quadro de pessoal
A empresa mantinha um quadro de I 09 pessoas, das quais I OI eram cedidas por
outras empresas do chamado grupo JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS e apenas 8 eram próprios.
Desses oito colaboradores diretamente contratados, existentes em 15.9.2011: quatro eram estagiários; um era, também, diretor estatutário; e, dos demais três, dois eram filhos do controlador
indireto da OBOÉ CFI S.A., Sr. Josí: NEWTON LOPES DE FREITAS.
2.
Considerando os termos do Contrato de Cessão existente, as dispensas promovidas após a intervenção se deram por meio de devolução de tais contratos às empresas ced1~ntes.
Entretanto, tal procedimento veio a ser objeto de comunicação ao Ministério Público do Trabalho, que, em virtude de tais fatos, promoveu a instauração do competente inquérito civil público
(c f. Relatório do Interventor- fl. 5793).
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g) Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

2.
No caso específico - área de gestão da TIC - a OBOÉ CFI S.A. dispunha de um
ambiente voltado para o desenvolvimento de aplicações para atendimento às suas necessidades
de negócio; entretanto, toda a infraestrutura era - e continua sendo - provida pela OBOÉ
TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (OBOÉ CARO) e, os serviços de manutenção- em
hardware, em software e em comunicações -, fornecidos pela Maestro Informática S.A., sob
contrato. Um relatório setorial da área de gestão da tecnologia de informação e de comunicação
foi anexado ao Relatório do Interventor (Anexo 30: fls. 5903/5908).

2.1.2.

Identificação e qualificação dos acionistas e controladores

Quando da realização da 15" AGE (aumento do capital social de R$5.500.000,00
para R$6.550.000,00 - fls. 5275/5278) e da 16" AGE (aumento do capital social para
R$7.000.000,00- fls. 5279/5282) AGE, ambas ocorridas em 26.7.2004, assim se encontrava o
quadro societário da OBOÉ CFI S.A.:

QUANTIDADE
NOME I RAZÃO SOCIAL

11

Oboé Holding Financeira S.A.
Amanda Bezerra de Melo Távora
Antonio de Pádua L~es de Freitas
Igor Bezerra de Melo Távora
Márcio Alves de Melo Távora
Márcio Bezerra de Melo Távora
Maria José Oliveira Lopes de Freitas
Regis Machado Lopes de Freitas
Simplício Lopes de Freitas

CPF /CNPJ
23.533.896/000170
043.062.953-20
010.133.003-00
641.550.133-04
043.062.953-20
624.414.423-68
500.652.543-68
024.600.33 8-34
022.058.827-91

TOTAIS

DE AÇÕES

PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA
(%)

3.936.100

56,23

198.800
7.000
198.800
597.100
198.800
72.800
1.336.300
454.300
7.000.000

2,84
0,10
2,84
8.53
2,84
1,04
19,09
6.49
100,00

2.
A situação de controladora da OBOÉ HOLDING S.A. não sofreu alteração na
17" AGE (fls. 5283/5288), realizada em 28.7.2005, na qual o capital da OBOÉ CFI S.A. foi aumentado para R$ 7.390.000,00; na 19" AGE ocorrida em 6.8.2007 (fls. 5289/5292), por meio da
qual o capital social passou para R$ I 0.000.000,00, mediante capitalização de reservas e lucros e

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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A área de gestão dos recursos vinculados à tecnologia da informação e de comunicação, assim como outras supridoras de meios (gestão de recursos humanos e do contencioso
judicial, por exemplo), atendiam, via de regra, ao conjunto de empresas integrantes do Grupo
Econômico Oboé, constituído por cerca de 20 empresas, dentre as quais as quatro que sofreram o
processo de intervenção em 15.9.20 11.
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distribuição proporcional do aumento entre seus acionistas; e nem na 21a AGE (fls. 5295/5300),
ocorrida em 22.6.20 I O, na qual houve novo aumento de capital, de R$ 1.000.000,00, totalmente
subscritos pelos acionistas de então, que receberam número de ações proporcional ao capital que
detinham, passando o capital para R$ 11.000.000,00.

QUANTIDADE
NOME I RAZÃO SOCIAL

CPF /CNPJ

DE AÇÕES

AÇÕES COM DIREITO A VOTO
Oboé Holding Financeira S.A.
23.533.896/0001-70
6.600.000
Antônio de Pádua Lopes
010.133.003-00
495.000
de Freitas
Marcelo Oliveira Lopes
752.803.453-34
533.500
de Freitas
Márcio Alves de Melo Távora
043.062953-20
390.500
Márcio Bezerra de Melo
624.414.423-68
390.500
Távora
Márcio Oliveira Lopes
617.396.343-49
533.500
de Freitas
Maria José Oliveira Lopes
500.652.543-68
533.500
de Freitas
Regis Machado Lopes
024.600.338-34
495.000
de Freitas
Simplício Lopes de Freitas
022.058.827-91
495.000
Virna Oliveira Lopes
539.477.623-72
533.500
de Freitas
TOTAIS
11.000.000
AÇOES SEM DIREITO A VOTO
DWI - Estruturadora de
I0.339.960/0001-34
3.000.000
Negócios Ltda.

PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA
(%)

60,00
4.50
4.85
3,55
3.55
4,85
4.85
4.50
4,50
4.85
100.00

2.
Como se pode verificar dos quadros de acionistas apresentados acima, desde
26.7.2004 até a data da decretação da Intervenção (15.9.20 li), a empresa OBOÉ HOLDING
FINANCEIRA S.A. (CNPJ:
23.533.896/0001-70) ostenta o status jurídico de
CONTROLADORA DIRETA da OBOÉ CFI S.A., em Liquidação Extrajudicial.
3.
Por sua vez, a ÜBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. tem seu capital controlado em
mais de 99% pelo Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (CPF: 013.398.183-53) o qual, dessa
maneira, torna-se CONTROLADOR INDIRETO da OBOÉ CFI S.A., em Liquidação Extrajudicial (vide fls. 6143/6145 e 9103/9120).

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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Atualmente, em decorrência da deliberação adotada na 22a. AGE (fls. 530 1/5307),
3.
assim se encontra dividido o capital social da companhia, totalmente subscrito e integralizado
pelos seguintes acionistas (todas as ações possuem valor unitário de R$1 ,00):
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2.1.3.
gestão

Identificação e qualificação dos ex-administradores e respectivos períodos de

Restringindo o exame aos últimos 5 (cinco) anos anteriores à decretação da Intervenção na OBOÉ CFI, ocorrida em 15.9.2011, assim se deu a evolução do quadro de diretores da
ÜBOÉCFI:

a.l) Diretor Presidente: JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
(CPF: 013.398.183-53), brasileiro, casado em regime de comunhão universal
de bens, empresário, portador da carteira de identidade 300.670 - SSP/CE, residente e domiciliado em Fortaleza (CE);
a.2) Diretor: ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE FREITAS
(CPF n° 010.133-003-00): brasileiro, casado, advogado, residente em Fortaleza, Identidade n° 197.672-SSP-CE; e
Diretor:
MÁRCIO
ALVES
DE
MELO
TÁVORA
a.3)
(CPF n° 043.062.953-20): brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Fortaleza, CE, identidade n° 319095-SSP-CE.

b) na 20a. AGE, datada de 14.9.2007 e registrada na JUCEC sob o número
20080001718 em 25.1.2008 (fls. 5293/5294), foi eleito o seguinte membro:
b.l) Diretor: JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR
(CPF n° 113.838.873-49), brasileiro, divorciado, contador, residente em Fortaleza, Identidade no 1.244.506, SSP-CE. 1

c) na l3a. AGO, realizada em 27.5.2009 e registrada na JUCEC sob o número
20090769317 em 14.9.2009 (fls. 5352/5353), foram eleitos os seguintes membros, com mandato previsto até a Assembleia Geral Ordinária que se realizaria
em20l2:
c.l) Diretor Presidente: JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
(CPF: 013.398.183-53),já qualificado;
c.2) Diretor: ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE FRElTAS
(CPF n° 010.133-003-00): já qualificado; e
c.3) Diretor: JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR
(CPF n° 113.838.873-49),já qualificado.

1

O diretor José Itamar de Vasconcelos Júnior tenha tomou posse em 17112/2007,

n. 8519.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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a) na lOa. AGO, datada de 25.4.2006 e registrada na JUCEC sob o número
20060360186 em 19.6.2006 (fls. 5348/5349), foram eleitos os seguintes membros:
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2.
Ante o exposto, assim podemos apresentar o quadro de Gestão do ExAdministradores da OBOÉ CFI S.A:
Quadro de Gestão do Ex-Administradores da OBOÉ CFI S.A.
Período

Ex-administradores

15.9.2006 a 16.12.2007

JOSE NEWTON LOPES DE FREITAS,
ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE FREITAS e
MÁRCIO ALVES DE MELO TÁVORA.

17.12.2007" a 16.7.2009

JOSE NEWTON LOPES DE FREITAS.
ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE FREITAS.
MÁRCIO ALVES DE MELO TÁVORA e
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR.

17.7 .2009' a 2.12.2009

JOSE NEWTON LOPES DE FREITAS.
ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE FREITAS. e
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR.

3.12.2009 4 a 14.9.201 I

JOSE NEWTON LOPES DE FREITAS e
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR.

2

3

Data da posse do diretor José Itamar de Vasconcelos Júnior, conforme registrado no Sistema UNICAD do Banco Central (fl 8519).

Embora a 13' AGO (fls. 5352/5353) seja datada de 27.52009 e tenha sido registrada na JUCEC, em 14.9.2009, sob o número 20090769317,
segundo o Sistema UNICAD do Banco Central o diretor MÁRCIO ALVES DE MELO TÁVORA encerrou o seu vínculo, por fim de mandato,
em 17.7.2009 (fl 8522).
4
Segundo informações do UNICAD, o diretor ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE FREITAS tive o seu mandato encerrado. por renúncia, em
3.12.2009 (fl 8518), data que coincide com a informada na deliberação tomada na 21' AGE (fls. 5295/5299).

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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d) na 21 a AGE, datada de 22.6.2010 e registrada na JUCEC sob o número
20110080564 em 24.1.2011 (fls. 5295/5299), decidiu-se, entre outras coisas
por "Ratificar o acolhimento do pedido de renúncia ao cargo de diretor pelo
sr. Antônio de Pádua Lopes de Freitas (negrito inexistente no original). O
pedido foi deferido pela Diretoria em 03 dez. 2009" (vide ainda o documento
de fl. 8518, extraído do Sistema "UNICAD - Informações sobre entidades de
interesse do Banco Central").
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2.1.4

Consolidação do quadro de gestões

Quadro Consolidado de Gestões da

Ex-administradores

Período

OBOÉ

CFI S.A.

Controladores
Controladora Direta:

15.9.2006
16.12.2007

a

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS.

OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A.

ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE
FREITAS e

Controlador Indireto:

MÁRCIO
TÁVORA.

ALVES

DE

MELO

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

Controladora Direta:

17.12.2007
16.7.2009

a

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS.

OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A.

ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE
FREITAS.

Controlador Indireto:

MÁRCIO
ALVES
TÁVORA. e

DE

MELO

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR.
Controladora Direta:

17.7.2009 a 2.12.2009

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS.

OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A.

ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE
FREITAS. e

Controlador Indireto:

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
Controladora Direta:

3.12.2009a 14.9.2011

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
c

OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR.

Controlador Indireto:
JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

Com base nos elementos trazidos nos itens 2.1.3 e 2.1.4, ut supra, segue o quadro
consolidado de gestões da OBOÉ CFI S.A., em Liquidação Extrajudicial.
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
2.2
SITUAÇÃO DA CONTABILIDADE, DOS LIVROS E DOS
REGISTROS DE DADOS
2.2.1

Situação da contabilidade

2.
A esse respeito, advirta-se que na data-base da Intervenção, conforme detalhado
no tópico 3 desta manifestação, foram efetuados por esta Comissão ajustes totais de R$ 194.233
mil, levando a uma situação líquida negativa equivalente a R$ 175.833 mil, valor correspondente
a 9,5 vezes o último Patrimônio Líquido informado pelos ex-administradores ao Banco Central.
Tais ajustes decorreram, em sua grande maioria, da constatação de fraudes praticadas pelos seus
ex-administradores. As fraudes e a estimativa dos seus efeitos sobre os números contábeis ao
longo do tempo são objeto de análise mais detalhada no tópico 5 da presente análise.

2.2.2

Dos livros

De acordo com Termo de Arrecadação de Livros e Documentos firmado pelo
Interventor (fls. 5838/5840) foram arrecadados 43 livros contábeis referentes aos Balancetes e
Diários, entre 1996 a 2006. Segundo o documento, os livros relativos ao período entre 2007 e
20 li estariam sendo encadernados. Ainda segundo o documento, o movimento de 2009 e 20 I O
foi transmitido via SPED.

2.2.3

Dos registros de dados

A OBOÉ CFI trabalhava com dois sistemas corporativos básicos relacionados à
área operacional: "Sistema Finance" e "Sistema CFI". Além destes, utilizava sistemas Totvs para
a área administrativa, com módulos de contas a pagar, contas a receber e folha de pagamentos.
2.
Sobre os sistemas relacionados à área operacional, a distinção básica é que o
"Sistema Finance" só era utilizado nas atividades de "Back0jjice" 5 , não sendo utilizado pela
OBOÉ CFI nenhuma funcionalidade desse sistema no "Front0j]ice" 6 ("Sistema CFI"), ou seja,
nas atividades que envolviam relacionamento com os clientes. Todas as atividades de
"FrontOjjice" eram controladas pelo "Sistema CFI". O que não era controlado por esses sistemas
corporativos estava disperso pelas diferentes áreas da Instituição em controles manuais,
Sistema sem nenhuma interface com o cliente, ou seja: não se presta para consultas, emissão de extratos. cobrança, emissão de titulo~: dentre
outros. A utilidade primordial deste tipo de sistema é fornecer dados para prestação de informações ao Banco Central, a auditores independentes e
à contabilidade em geraL
" Sistema destinado a fornecer informações para clientes, prestando-se essencialmente para consultas, emissão de extratos. cobrança, emissão de
títulos dentre outros.
5

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

Em se tratando de instituição financeira, sujeita, portanto, à supervisão do Banco
Central, e estando operacional à época da decretação do regime especial, era de se espera1r que a
contabilidade da OBOÉ CFI S.A. estivesse formalmente atualizada. E estava, de fato. Entretanto,
isso não significa dizer que suas informações contábeis, ainda que oficiais, se constituam em
fonte confiável para a análise e entendimento da evolução de sua situação econômico-financeira.
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
principalmente planilhas EXCEL ou sistemas não corporativos que rodavam em máquinas
específicas 7 •

4.
Já o "Sistema CFI" (sistema de "FrontO.ffice", repita-se) foi integralmente
desenvolvido pela OBOÉ CAR0 10 • A área de desenvolvimento da OBOÉ CARO possui parte de seu
pessoal integralmente dedicado ao "Sistema CFI''. Todas as bases de dados do "Sistema CF!"
ficam armazenadas no datacenter da OBOÉ CARO. Possui módulos de cadastro, emprés.timos,
captação e cobrança. Era o "Sistema CF!" que continha as "customizações'' básicas que
permitiam a execução das fraudes descritas em maiores detalhes no item 5 da presente
manifestação.
5.
A principal "customização" existente no "Sistema CF!'' era no módulo de
empréstimos e consistia em um jlag 11 de visibilidade, onde os contratos marcados como "N"
tinham sua visualização inibida aos usuários, exceto para aqueles com perfil de permissão
especial. Explicando de outra forma, o "Sistema CF!" tinha uma espécie de "campo", para os
contratos, no qual poderia haver a marcação "S" ou "N". A marcação com "S" permitia a
visualização dos contratos assim identificados por todos os usuários. A marcação com "N''
impedia a visualização dos contratos pelos usuários em geral, salvo aqueles detentores de
"permissão especial", que poderiam ver normalmente essas duas categorias (marcados com "S'' e
marcados com "N") sem restrições.
6.
Diante desse contexto, passaremos a nos referir a esse jlag como "tlag de
visibilidade" e aos contratos marcados com "N'' como "contratos invisíveis''. Os "contratos
invisíveis'' se tratavam basicamente de contratos fictícios gerados para as fraudes que serão
detalhadas no item 5.2 dessa manifestação.
7.
Outra "customização" importante era no módulo de captação e se reft::ria à
possibilidade de selecionar os títulos emitidos pela OBOÉ CF! que seriam exportados para o

7
No item 5.2 da presente manifestação, fazemos referência a um desses sistemas, o único identificado no curso do inquérito. o qual chamamos de
"Sistema de Comissões".
8
O "Sistema Finance" dispunha de uma opção de rating manual, que permitia a alteração manual das classificações de risco da Resoluçã·J 2.682,
de 1999. Essa opção foi utilizada em situações para operações de crédito reais, com o objetivo de melhorar sua classificação de risco. Entretanto,
tais situações são passíveis de serem detectadas somente a partir das bases de dados do próprio "Sistema Finance".
9 "Oboé Card" é o nome de fantasia da empresa Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. -em Liquidação Extrajudicial. Por isso, as expressões são usadas como sinônimas ao longo da presente manifestação.
10
A linguagem é Java e os bancos de dados são Oracle.
11
Mecanismo lógico que permite a marcação/identificação de algum(ns) dado(s) dentro de um sistema informatizado.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

3.
O "Sistema Finance'' (sistema de "BackO.ffice'', repita-se) é um pacote contratado
junto à empresa SOFTPAR SOLUÇOES FINANCEIRAS. Tem os seguintes módulos: cadastro, renda
fixa, empréstimos, conta-corrente, 1FT, compliance e contabilidade. Cada módulo é um banco de
dados. Basicamente, é o sistema que produz todas as informações oficiais prestadas pela OBOÉ
CF! ao Banco Central. Como é o sistema responsável pela contabilidade, tudo o que está
registrado no "Sistema Finance" é contabilizado. Por ser um sistema pacote, era difícil fazer
modificações para fraudes 8 • Não obstante ser um sistema que atende somente à OBOÉ CF!, todas
as bases de dados do "Sistema Finance" ficam armazenadas no datacenter da OBOÉ CAR0 9 •
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"Sistema Finance" 12 • Tal customização foi utilizada nas fraudes relacionadas à captação,
detalhadas no item 5.3, infra.

9.
O "Sistema CFI" era o sistema de input das informações que eram exportadas
para o "Sistema Finance". Todos os contratos de crédito registrados no "'Sistema CFI'' eram
exportados para o "Sistema Finance", inclusive os "contratos invisíveis". No entanto,
deliberadamente, o "flag de visibilidade" não era exportado. Assim, no "Sistema Finance'' não
era possível distinguir, em princípio 13 , os "contratos invisíveis" daqueles que tinham a
visualização liberada a todos os usuários do "Sistema CFI". Diferente dos contratos de crédito,
nem todos os títulos emitidos pela OBOÉ CFI para captação de recursos eram exportados para o
"Sistema Finance" em função da customização mencionada nos parágrafos 4 e 5 do presente
subtópico.
I O.
Não foi encontrado nenhum tipo de contrato formalizando toda a relação <!ntre a
OBOÉ CFI e a OBOÉ CARO na área de sistemas. Assim, tanto o armazenamento das bases de
dados dos sistemas "Finance'' e "CFI" no datacenter da OBOÉ CARO, quanto o desenvolvimento
do "Sistema CFI", atividades que podem ser consideradas como vitais para os negócios da OBOÉ
CFI, não eram amparados por nenhum tipo de contrato formal.
11.
Ao analisar a situação dos registros de dados da OBOÉ CFI não se pode deixar de
mencionar o "Sistema Card'', sistema que controlava as operações de cartão de crédito da OBOÉ
CARO e desenvolvido internamente pela mesma área responsável pelo desenvolvimento da OBOÉ
CFI. Conforme será descrito em maiores detalhes oportunamente, a ocultação das bases de dados
desse sistema aos auditores independentes e ao Banco Central foi usada como pilar central pelos
ex-administradores da OBOÉ CFI para a perpetração das fraudes relacionadas à criação de ativos
fictícios, com base em operações de cartão de crédito.

2.2.4 Da Auditoria
As demonstrações financeiras relativas aos exercicJos encerrados em 3 I de
dezembro de 2009 e 2008 foram auditadas pela KPMG AUDITORES INDEPENDENTES que, em
carta encaminhada a esta Comissão de Inquérito (fls. 481 /482) esclarece haver sido contratada
para prestação de serviços profissionais de auditoria das demonstrações financeiras
compreendidas entre 30 de junho de 2008 e 31 de dezembro de 20 I O. A auditoria referente ao
exercício findo em 3l.I 2.20 I O, todavia, não foi concluída, em razão do não-atendimento da
12
13

Essa seleção era permitida ao perfil "captação nível I", concedido aos funcionários da área de captação da Oboé CF!.

Como os contratos fictícios eram gerados normalmente em convênios específicos, sabendo os convênios utilizados em cada geraç:lo, seria
possível identificar, nesses casos. os "contratos invisíveis" via bases extraídas do "Sistema Finance" No entanto. a informação confiável para
distinguir os "contratos invisíveis" dos demais somente pode ser obtida a partir de bases extraídas do "Sistema C FI"

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

8.
As permissões de acesso ao "Sistema CFI'' eram dadas pelo pessoal da OBOÉ CFI,
mediante perfis pré-definidos no próprio sistema pela área de desenvolvimento da OBOÉ CARO.
No entanto, como mencionado nos parágrafos anteriores, havia um perfil de "permissão
especial" que permitia a visualização de tudo o que estava registrado no "Sistema CFI", inclusive
dos contratos marcados como "N'' no "flag de visibilidade".
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2.
Os pareceres de auditoria sobre os demonstrativos contábeis dos exercícios de
2006 e 2007 foram de responsabilidade de WM - WILER & MIRTIS AUDITORES E
CONSULTORES S/C (CNPJ-03.192.193/0001-18). Em seus dois pareceres, os auditores
registraram ocorrências de funcionamento, sem comprometimento com os fatos que levariam,
mais adiante, a atual intervenção e liquidação. Um registro de ineficiência relativa no que tange a
recuperação de operações de crédito compensadas como prejuízo, no exercício de 2007, em
relação ao exercício de 2006, no Parecer de 31.12.2007, além de observações sobre os controles
internos da empresa (fls. 4814/4816). As demonstrações relativas ao exercício findo em
31.12.2005 foram auditadas por GAMA e CIA AUDITORES INDEPENDENTES S/C (CRC-CE
n° 227).

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DA INSTITUIÇÃO, DE
2.3
SEUS CONTROLADORES E DE SEUS EX-ADMINISTRADORES EM
OUTRAS INSTITUIÇÕES

2.3.1. Participações Societárias da Instituição
A OBOÉ CF! S.A. não mantinha participações societárias em outras instituições,
em 14.9.2011, embora tivesse aplicações em cotas de fundos de investimento administrados pela
OBOÉ DTVM S.A .. Ademais, conforme descrito no tópico 3.2.3, a OBOÉ CF! S.A. possui
participação na CIA INVESTIMENTO OBOÉ, via FUNDO BATUTA.

2.3.2. Dos Controladores e Ex-Administradores
O controlador direto é a OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A., cujas participações em
outras empresas são: a) 60% do capital da OBOÉ CF! S.A.; b) 99,5% do capital da OBOÉ DTVM
S.A.; e c) 98,46% do capital da OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A .. , todas
atualmente em fase de liquidação extrajudicial.

0 Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, ex-Diretor Presidente, figura como o
2.
principal detentor de capital do grupo de empresas que leva o seu nome figurando, também,
como controlador indireto da OBOÉ CFI S.A., em Liquidação Extrajudicial.
As participações em outras empresas dos controladores diretos e indiretos podem
3.
ser vistas no tópico n° 7, juntamente com suas relações de bens.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

entrega de documentos e informações repetidamente solicitados pela KPMG. Sob essa
justificativa, a KPMG deixou de apresentar tanto o relatório como o parecer relativos ao
exercício contábil de 201 O. Nada obstante, os auditores entregaram cópias de seus papéis de
trabalho compreendendo o período de 30 de junho de 2008 a 30 de junho de 201 O.
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
2.4
PRINCIPAIS FATOS ANTECEDENTES QUE MOTIVARAM O
REGIME ESPECIAL

Cabe ressaltar que a discrepância entre a deficiência patrimonial apontada pela
2.
inspeção e aquela revelada após a decretação do regime especial, exposta nos itens seguintes, foi
devida a uma série de obstáculos interpostos à fiscalização, principalmente no que tange ao
acesso às informações da OBOÉ CARO, que só foi permitido muito tempo após esgotado o
período inicialmente planejado para os trabalhos, necessitando, inclusive, da realização de
reunião, com a participação do então Chefe Adjunto de DESUC (servidor lotado em
Brasília/DF), na sede do Banco Central em Fortaleza (CE).
3.
Ainda assim, o acesso às informações da OBOÉ CARO foi extremamente limitado.
Sob alegações de incapacidade de gerar backups, que vieram a se mostrar falsas após a
Intervenção, a equipe de fiscalização foi obrigada a trabalhar com a base de dados corrente do
dia em que teve acesso à OBOÉ CARO, 20.6.2011, com a movimentação limitada. Como a database era 31.12.201 O, a verificação da situação de atraso dos clientes de cartões teve alcance
limitado.
4.
Outro critério de avaliação utilizado na inspeção foi a comparação dos saldos
devedores com os limites de crédito estabelecidos no "Sistema Card". Sobre esse critério foi
constatado ainda, por meio de consultas on fine real time ao "Sistema Card", que a OBOÉ CARD
procedeu a significativas alterações nos limites após 20.6.2011, no intuito de distorcer as análises
efetuadas pela fiscalização.
5.
Em depoimento tomado ao final dos trabalhos desta Comissão, anexado às
fls. 8868/8869, o funcionário da OBOÉ CARO Alexandre Rodrigues Silva declarou que "após o
insucesso de várias manobras protelatórias e tentativas de não fornecimento dos dados, foi
realizada nova reunião da Diretoria da Oboé Card, com a participação do Sr. José Newton
Lopes de Freitas, na qual foi decidida a apresentação de uma base de dados alterada para o
Banco Central, majorado-se e qualificando-se artificialmente os ativos da Oboé Cará'.
6.
Antes da inspeção com data-base de 31.12.201 O, outras inspeções anteriores
realizadas pelo Banco Central já haviam constatado ajustes relevantes impondo, inclusive, a
lavratura de Termo de Comparecimento aos ex-administradores. Trecho do relato da última
inspeção (vide fls. 5727/5728), reproduzido a seguir, resume os principais fatos relevantes
constatados nessas inspeções:
Fatos relevantes da Inspeção Data-Base 31/3/2009:
a) Inspeção Geral1ntegrada;

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

A decretação do regime especial na OBOÉ CFI foi proposta após inspeção
realizada no primeiro semestre de 2011 (fls. 5724/5782), com data-base de dezembro de 20 I O.
Nesta inspeção, foi constatada a necessidade de ajustes de R$ 30.655 mil, sendo R$ 26.353 mil
relacionados às operações de cartão de crédito originadas pela OBOÉ CARO, então ativadas tanto
diretamente na OBOÉ CF1, quanto indiretamente, via cotas do FUNDO REGENTE. Tais ajustes
revelaram, naquela oportunidade, uma situação de deficiência patrimonial de R$ 14.414 mil.
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b) Ajustes da fiscalização: de R$ 19,0 milhões, relativos à prov1sao de créditos e
pendências de conciliações bancárias, resultando num Patrimônio de Refi~rência
Ajustado de R$ 7,3 milhões negativos;
c) Termo de Comparecimento Desuc/GTFOR-2009/1, de 6.8.2009, que determina
promover os ajustes contábeis e elaborar Plano de Reestruturação no prazo d{: trinta
dias, prorrogado por igual período;
d) A sociedade não efetuou os ajustes de forma satisfatória e também não apresentou o
Plano de Reestruturação;
e) Instituição fora da curva do segmento foi classificada como "Em Evidência" em
20.8.2009 por grave comprometimento da situação econômico-financeira,
descumprimento dos limites patrimoniais e deficiências de controles internos.
Fatos relevantes da Inspeção Data-Base 30/6/2009:
a) Inspeção Modular;
b) Ajustes da fiscalização (Desuc/GTFOR-2010/44, de 7/4/2010): R$ 5,8 milhões, sendo
R$ 4,0 milhões relacionados com créditos de baixa liquidez, incluindo ajustes da
fiscalização determinados para a data-base março/2009 e não efetuados pela CFI;
c) Esses ajustes não foram reconhecidos de imediato, sob a alegação de que
"ocorrências posteriores (liquidação/cessão ou reclassificação) dispensam tal
provisionamento'';
d) Verificou-se que a ADVISOR GESTÃO DE A TI VOS S.A. tem se constituído em uma
empresa do grupo para a aquisição de créditos de difícil recuperação, objetivando
limpar o balanço da OBOÉ CFI, melhorando a situação econômica e financeira desta
última e ferindo o art.6° daRes. 2.836, de 30.5.200 I.
e) Iniciou-se a política de transferência de créditos de baixa liquidez para o FUNDO
REGENTE, do qual a OBOÉ CFI é a única cotista, evitando o aprovisonamento na
financeira.
Fatos relevantes da Inspeção Data-Base 3 1.12.2009:
a) Março a junho/20 I 0: Inspeção Modular;
b) Ajustes da fiscalização: R$ 16,0 milhões, sendo R$ 11,0 milhões em aplicações da
OBOÉ CFI em cotas do FUNDO REGENTE, R$ 461 mil em Operações de Crédito,
R$ 1.360 mil referente a créditos com ligadas, R$ 344 mil sobre créditos cedidos com
coobrigação, e outros Valores e Bens R$ 2,6 milhões.
c) 9.6.2010: Lavrado Termo de Comparecimento Desuc/GABIN-2010/2 que visa
promover os ajustes contábeis das datas-base de 30.6.2009 (R$ 5,8 milhões) e de
31.12.2009 (R$ 16,0 milhões) e elaborar Plano de Reestruturação no prazo de trinta
dias;
d) 5.7.2010: Apresentado 1° Plano de Reestruturação, prevendo capitalização de R$ 3,0
milhões, que foi rejeitado pela fiscalização, por contemplar apenas R$ 3, 7 milhões
dos R$ 16,0 milhões de cüustes determinados para a data-base de 31.12.2009.
Acatada, porém, pela fiscalização a redução dos ajustes para R$ 13,3 milhões;
e) 26.7.20 I 0: Informado pela CFI que os ajustes da fiscalização foram contabilizados
em 30.6.2009 e em 31.12.2009, resultando em deficiência de PL mínimo de R$ 6,9

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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milhões, mas sem publicação dos respectivos balancetes. Também foi apresentado um
2° Plano de Reestruturação, prevendo capitalização de R$ 2,5 milhões, sendo R$ I ,O
milhão pleiteado ao DEORF em junho/20 I O.

3.

3.1

BALANÇO EM 14.9.2011, ANTES E APÓS AJUSTES

Tabela I ·Balanço Patrimonial- Ativo da OBOE CREDITO, FINANC. E INV. SA. em 14.9.2011
Valores em R$ mil

Conta
1.0.0.00.00-7
1.1.0.00.00-6
1.1.1.00.00-9
1.1.2.00.00-2
1.1.3.00.00-5
1.2.0.00.00-5
1.2.2.00.00-1
1.3.0.00.00-4
1.6.0.00.00-1
1.8.0.00.00-9
1.8.8.00.00-3
1.8.8.15.00-5
1.8.8.25.00-2
1.8.8.40.00-1
1.8.8.80.00-9
1.8.8.92.00-4
1.8.9.00.00-6
1.9.0.00.00-8
1.9.8.00.00-1
1.9.9.00.00-5
2.0.0.00.00-4
2. 1.0.00.00-3
2.2.0.00.00-2

Denominação
Circulante e Realizável a Longo Prazo
Disponibilidades
Caixa
Depósitos Bancários
Reservas Livres
Aplic. lnterf. Liquidez
Aplic. Em Depós. Interfinanc.
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos
Operações de Crédito
Outros Créditos
Diversos
Cheques a receber
Créditos Tributários
Devedores por Depósitos em Garantia
Títulos e Créditos a Receber
Devedores Diversos-- País
Provisões para Outros Créditos
Outros Valores e Bens
Bens Não de Uso Próprio
Despesas Antecipadas
Permanente
Investimentos
Imobilizado de Uso
Total do Ativo
Fonte: Contabilidade da Oboé

Sdo.Bal.
204.049
488
181
307

Ajustes
(160.826)
( 168)
( 168)

Sdo.Aj.
43.223
320
13
307

o

o

324
324
18.607
177.156
2.251
2.251
I
644
168
95
1.343

324
324
22.114
18.796
1.439
1.439
I

3.508
(158.360)
(812)
(812)
(644)
(168)

o
o

Ref.

(I )

( 2)
(3~

( 4)

( 5)

95
1.343

o

o

5.224
230
(4.993)
230
230
4.993
(4.993)
o ( 6)
1.245
1.621
2.865
143
143
1.621
2.722 ( 7)
I. I OI
205.294
46.088
CF! e ajustes da Comissão de Inquérito

Tabela 2 ·Balanço Patrimonial- Passivo da OBOE CREDITO, FINANC. E INV. SA. em 14.9.201 I
Valores em R$ mil

Conta
4.0.0.00.00-8
4. I .0.00.00-7
4.1.5.00.00-2
4.3.0.00.00-8
4. 9.0.00.00-9
4.9.1.00.00-2
4.9.3.00.00-8

Denominação
Circulante e Exigível a Longo Prazo
Depósitos
Depósitos a Prazo
Recursos de Aceites Cambiais
Outras Obrigações
Cobrança e Arrecadação de Tributos
Sociais e Estatutárias

Sdo.Bal.
186.894
I 75.458
I 75.458
1.699
9.737
63
365

A.iustes
35.027
35.027
35.027

Sdo.A.i.
221.921
210.485
210.485
1.699
9.737
63
365

Ref.

( 8)
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911
911
Fiscais e Previdenciárias
8.260
8.260
Diversas
156
156
Provisão para Pagamentos a Efetuar
105
105
Provisão l'_ara Passivos Contingentes
272
272
Prov. Derivativos de Crédito
7.728
7.728
Credores Diversos- País
18.400 (194.233) ( 175.833)
Situação Líquida
Fonte: Contabilidade da Oboé CFI e ajustes da Comissão de ln_quérito

3.2

EXAME DAS CONTAS- ATIVO

3.2.1

DISPONIBILIDADES

Os saldos de caixa foram conferidos pela equipe de intervenção e formalizados
em termos de conferência de caixa assinados pelos responsáveis, onde foram encontradas
divergências em relação ao saldo contabilizado, motivando o ajuste ( 1 ). Em relação aos saldos
bancários, os principais que compõem o total de R$ 307 mil, conforme balancete, são BNB
(R$ 122 mil) e Safra (R$ 93 mil), representando 70% do total. Conferimos com os extratos e
conciliações bancárias essas contas verificando que só há uma diferença no Safra em rela~(ão ao
extrato (saldo do extrato em R$ 105 mil) decorrente basicamente de pendência de conciliação
bancária de cerca de R$ 1O mil.
Ajuste no ( 1 ):
Débito:

6.1.8.00.00-5- Lucros e Prejuízos Acumulados.

Crédito: 1.1.1.00.00-9 - Caixa
Valor: R$ 168 mil
Histórico: Diferenças entre o saldo contabilizado e os valores encontrados nas conferências
fisicas, conforme Relatório do Interventor anexado às fls. 5783/5806.

3.2.2

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Trata-se de aplicação em CDI emitido pelo Banco Bradesco, com vencimento
para 4.1.2012. Foi verificado o extrato emitido pelo Banco Bradesco em 30.9.2011 (tl. 9069), no
qual consta cerca de R$ 1 mil a mais do que o contabilizado, basicamente em virtude da
apropriação de rendimentos entre 14 e 30.9.2011

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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3.2.3

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

O saldo contabilizado decorre da aplicação em fundos de investimento, conforme
tabela abaixo:

FUNDOS
Fundos de curto prazo do Safra
Regente FIM Crédito Privado
JAZZ FIDC Multiscgmentos
FIP Batuta
TOTAL

Sdo.Bal.
8.484
3.585
1.249
5.288
18.606

Sdo Extrato
8.535
3.585
1.249
5.288
18.657

Di f.

51

51

Fonte Contabilidade da Oboé CFI e extratos emitidos pelo Safra e Oboé DTVM

2.
A diferença nos fundos do Safra é em função do extrato, que se refere à posição
de 30.9.2011, devendo-se portanto à valorização das cotas entre 14 e 30.9.2011.
Os demais fundos são administrados pela OBOÉ DTVM. Fraudes praticadas pela
3.
OBOÉ CF! em conluio com a OBOÉ DTVM envolveram a transferência de captações em RDBs
(Recibos de Depósito Bancário) para fundos administrados pela OBOÉ DTVM a revelia dos
clientes. Envolveram ainda a emissão de títulos pela OBOÉ DTVM (denominados
"CERTIFICADO DE APLICAÇÃO") que, por conta de suas características irregulares, vieram a
ser equiparados a RDBs, mas cujos recursos foram direcionados para fundos administrados pela
OBOÉ DTVM.
4.
Nos dois tipos de fraudes, que serão mais detalhadamente descritas no tópico 5.3,
a OBOÉ CF! e o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) reconheceram que os investidores
atingidos teriam direito a tratamento equivalente aos investidores de RDBs regularmente
contabilizados na OBOÉ CF!. Para tal, foram realizados diversos procedimentos para que os
efeitos das fraudes fossem revertidos. O desfazimento do efeito dessas fraudes levou ao
reconhecimento de obrigações na OBOÉ CF!, cujo ajuste será descrito no tópico 3.3 .1. Em
contrapartida, as cotas de fundos de investimento administrados pela OBOÉ DTVM que eram de
titularidade desses investidores passaria à titularidade da OBOÉ CF!.
5.
Dessa forma, a OBOÉ CF! assumiu a titularidade de cotas dos 3 únicos fundos
administrados pela OBOÉ DTVM que tem cotas distribuídas a clientes: Clássico, Erudito e
Multicred. Considerando os valores de cota oficiais desses fundos em 14.9.2011, a assunção
dessas cotas traz um ajuste positivo na conta de R$ 27.326 mil, capaz de amenizar o ajuste no
passivo de R$ 27.186 mil, explicitado no tópico 3.3.1, relativo à assunção das obrigações
decorrentes das citadas fraudes. A tabela 2 a seguir lista as cotas e o valor assumido por conta de
cada tipo de fraude:

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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Tabela I- Aplicações em Cotas de Fundos de Investimento da Oboé CFI em 14.9.2011
Valores em R$ mil

fi.

&~
--..:.,~·

fls. 11039

PGBCB/Prece
Luisergio

6 368.968-5

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Tabela 2- Estimativa do valor em cotas de fundos assumidas pela Oboé CF!
Qtd. Cotas

Cota normal_iR$)_

RDB a revelia Clássico

4 075,53

1138,920342

Swap Clássico

3 546,30

1138,920342

TOTAL CLÁSSICO

7.621,83

Saldo Normal_iR$)
4.641.698,90
4.038.953,21
8.680.652,11

RDB a revelia Erudito

7.935.722,19

I ,2 720 50868

Swap Erudito

6.066 781,10

I ,272050868

I 0.094.642,31
7.717.254,16

TOTAL ERUDITO

14.002.503

RDB a revelia Multicred

439.535,24

I ,57155254 7

690 752,73

90.528,63

1,571552547

142.270,50

Swap Multicred

17.81 1.896,47

530.064
833.023,23
TOTAL 1\lliLTICRED
Fonte: Análise da movimentação dos investidores atingidos pela fraude pela área de captação da Oboé
CF! em conjunto com a Oboé DTVM, anexa às ns. 8848/8866.

6.
Entretanto, após a Intervenção, foram constatadas fraudes envolvendo fundos
administrados pela OBOÉ DTVM. Essas fraudes levaram à necessidade de pesados ajustes no
valor da cota desses fundos de forma que as mesmas passassem a refletir a realidade. O principal
ajuste se deu por conta de fraudes envolvendo o Fundo Clássico. Além da participação direta de
R$ 8.68 I mil decorrente das cotas assumidas por conta das fraudes na captação, a ÜBOÉ CFI
tinha participação indireta através dos fundos Regente e Jazz, que aplicavam parte de seu ativo
em cotas do Fundo Clássico. Assim como o Fundo Erudito, do qual a OBOÉ CFI tornou-se cotista
direta também pela assunção de cotas que pertenciam a investidores atingidos pelas fraudes na
captação. A tabela 3 a seguir resume a participação direta e indireta da OBOÉ CFI no !Fundo
Clássico, incluindo as participações decorrentes da assunção de cotas por conta das fraudes na
captação:
Tabela 3 -Estimativa da participação direta e indireta da Oboé CF! no Fundo Clássico. considerando as cotas de fundos assumidas
pela Oboé CF!
PARTICIPAÇÕES DIRETAS
Total de cotas do Fundo Clássico
Cotas assumidas pela Oboé CF!
PARTICIPAÇÕES INDIRETAS
Via Fundo Regente
Via Fundo Erudito
Via Fundo Jazz
INDIRETA ADICIONAL ERUDITO
ParticÍ]l_do Erudito no Fdo Regente
PARTICIPAÇ_ÃO TOTAL
Original

Qtd cotas

%

35552,2476
7621,8255
Qtd total
14510799,59

100%
21,44%
QtdCFI
2642235,009

30601226,0 I
1453415,53
Erud. no Reg.
81,80%
%TOTAL
51,51%
8,13%

%

% indirdo CFI

"/o Clássico

18%

38%

6,89%

14002503,29

46%

17%

1155896,493

80%

1,55%

7,78%
1,23%

Reg. no Clás.
38%

Erud. Via Reg.
31%

PL TOTAL

SDO CFI

40.491.178,00

20.858.943,89

CF! via Erud. via Reg
14,17%

3.290.532,58

43,39%
Assumida
17.568.411,30
Fonte: Análise da movimentação dos investidores atingidos pela fraude pela área de captação da Oboé CFI em conjunto com a Oboé DTVM,
anexa ás ns 8848/8866.

7.
Como mostra a tabela 3, a ÜBOÉ CFI era detentora de forma direta e indireta de
51,51% das cotas do Fundo Clássico, divididas entre participações originais, via fundos Jazz e
Regente, que totalizavam 8,13% das cotas, bem como participações por conta da assunçiio da
titularidade de cotas de investidores atingidos pelas fraudes na captação, que totalizava 43,49%.
As participações indiretas foram calculadas multiplicando a participação da ÜBOÉ CFI nos

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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8.
As cotas do Fundo Clássico foram objeto de ajustes relevantes por conta de
fraudes envolvendo a cessão de direitos creditórios de cartão de crédito, cuja essência é descrita
detalhadamente no item 5.2.2. Seu patrimônio líquido contabilizado em 14.9.2011 montava em
R$ 40.491 mil. Desse montante, R$ 38.571 mil, era representado por direitos creditórios de
cartões de crédito emitidos pela OBOÉ CARO. Na última avaliação entregue pela equipe de
liquidação (fls. 8848/8866), o patrimônio líquido do Fundo Clássico, em relação à data-base da
Intervenção 14 , sofria um ajuste de R$ 35.654 mil 15 na carteira de direitos creditórios de cai1ão de
crédito, o que equivale a mais de 90% dessa carteira. Esse valor será o considerado por nós na
presente avaliação da situação econômico-financeira da OBOÉ CFI.
9.
Desse ajuste, o impacto total na OBOÉ CFI dos ajustes no Fundo Clássico é de
R$ 18.367 mil, equivalente aos 51,51% de participação calculados conforme tabela 3.
Tabela 4 -Impacto dos ajustes no Fundo Clássico na Oboé CFI
PL Fundo Clássico antes do ajuste
PL Fundo Clássico ag_ós o ajuste
Ajuste
Ajuste da Participaçllo direta

40.491
4.837
35.654
21%

7.644
Antes Ajuste

Após Ajuste

Ajuste

%CFI

Ajuste CFI

Fundo Regente

38%

15.330

1.831

13.499

18%

2.458

Fundo Erudito

17%

6.883

822

6.061

46%

2.773

1,55%

628

75

553

80%

440

81,80%

12.540

1.498

11.042

46%

5.053

Fundo Jazz
Particip. Erudito no Regente
Ajustes das Participações Indiretas

10.723

Impacto total do Fundo Clássico
18.367
Fonte: Fonte:Análise da movimentação dos investidores atingidos pela fraude pela área de captação da Oboé CFI em conjunto
com a Oboé DTVM, anexa às fls. 8848/8866.

I O.
Outro ajuste com impacto relevante foi nas cotas do Dueto FIM CP. O patrimônio
líquido do FUNDO DUETO foi ajustado em R$ 8.019 mil, caindo de R$ 10.826 mil para R$ 2.807
mil em função de operações vencidas, conforme informação da equipe de liquidaçào às
fls. 8848/8866. Como I 00% das cotas do FUNDO DUETO pertencem ao Fundo Erudito e a OBOÉ
CFI assumiu a titularidade de 46% das cotas do FUNDO ERUDITO, esses ajustes causam um
14

A equipe de Intervenção/Liquidação considera a data-base de 15/9/2011. data da Intervenção, como data de abertura dos ajustes. Para essa
Comissão, consideramos o fechamento de 14/9/2011.
15
O ajuste no Fundo Clássico trata-se de uma estimativa, pois depende não somente da performance dos direitos creditórios que compõem seu
ativo (faturas de cartões de crédito emitidas pela Oboé Card), mas de possíveis discussões judiciais entre os cotistas do Fundo, a Oboé Card e a
Oboé DTVM em função das fraudes praticadas por seus administradores. O valor considerado no Relatório do Interventor para a Oboé DTVM,
datado de 13/1/2012, é um ajuste total no PL do Fundo Clássico de R$ 3I 117 mil. O valor de R$ 35.354 mil foi obtido a partir de urr.a nova
avaliação feita pela equipe de Liquidação em abril de 2012. Cabe ressaltar que no inquérito da Oboé Card, esta Comissão optou por recalcular os
saldos contábeis de cartão de crédito daquela empresa em função de falta de conciliação entre a contabilidade e os saldos operacionais chegando
aos seguintes valores: R$ 2.916 mil (créditos cedidos da Oboé Card para o Fundo Clássico líquidos de provisão): R$ 6.508 mil (obrigação da
Oboé Card junto ao Fundo Clássico decorrente de valores recebidos relativos a faturas cedidas da Oboé Card para o Clássico entre a data da
geração e a data da Intervenção. mas não repassados) e: R$ 29.411 mil (relativos ao reconhecimento de passivo contingente da Oboé Card junto
ao Fundo).
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fundos que tinham cotas do Clássico em seu ativo, pela participação destes no Clássico. Havia
ainda que se considerar o fato de que o Fundo Erudito possuía 82% das cotas do Fundo Regente,
o que nos levou à necessidade de calcular a participação indireta adicional via Fundo Erudito. O
restante das cotas do Fundo Clássico ficou distribuída entre clientes.
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11.
Finalmente, cabe avaliar os impactos dos ajustes no patrimônio da C!A.
INVESTIMENTO OBOÉ, que refletem na OBOÉ CFI via FUNDO BATUTA. A C!A. INVESTIMENTO
OBOÉ sofreu Intervenção por extensão da OBOÉ CF!. A Comissão de Inquérito nomeada para a
empresa foi a mesma da OBOÉ CFI. A avaliação de sua situação econômico-financeira apontou a
necessidade de ajustes de R$ 7.627 mil na posição de 14.9.2011, reduzindo o seu patrimônio
líquido de R$ 19.501 mil para R$ 11.874 mil. O FIP Batuta possui 62,073% 17 de participação na
C!A INVESTIMENTO OBOÉ. Com isso, consideramos o valor de R$ 7.371 mil como valor para as
ações da C!A. INVESTIMENTO OBOÉ no FIP Batuta. Essas ações encontravam-se registradas na
carteira do FIP Batuta por R$ 10.458 mil, o que implica em uma redução de R$ 3.087 mil no
patrimônio líquido do FIP Batuta, que cai de R$ 10.479 mil para R$ 7.392 mil. Considerando a
participação de 50,47% da OBOÉ CF! no FIP Batuta, o valor dessa participação cai para R$ 3. 731
mil, representando um ajuste de R$ 1.557 mil.
12.
A fim de demonstrar como fica a composição da rubrica fundos de investimento
com todos os ajustes, demonstramos na tabela 5 a seguir o valor ajustado das cotas assumidas em
função das fraudes na captação:
Tabela 5- Estimativa do valor em cotas de fundos assumidas pela Oboé CF! considerando os a·ustes
Cotas transferidas

Qtd

Cota normal

Saldo Normalj_R$}

Cota Ajustada

Saldo ajustado {R$}_

RDB a revel ia Clássico

4.075,53

1138,920342

4.641.698,90

136,0469485

554.462.81

Swap Clássico

3.546,30

1138,920342

4.038.953,21

136,0469485

482.463,29

RDB a revelia Erudito

7.935.722,19

I ,272050868

I 0.094.642,31

0,44001600 I

3.491.8~4.74

Swap Erudito

6.066.781,10

I ,272050868

7.717.254,16

0,44001600 I

2.669.480,76

TOTAL CLÁSSICO

8.680.652,11

17.811.896,47

TOTAL ERllDITO
RDB a revelia Multicred
Swap Multicred
TOTAL 1\lliLTICRED

1.036.926,10

6.16 t.J.ZS,SO

439.535,24

1,571552547

690.752,73

I ,571552547

90.528,63

I ,57155254 7

142 270,50

1,571552547

833.023,23

690.752,73
142.270,50
833.023,23

Total assumido
27.325.571 ,80
8.03 1.2'74,83
Fonte: Análise da movimentação dos investidores atingidos pela fraude pela área de captação da Oboé CFI em conjunto com a Oboé DTVM,
anexa às ns 8848/8866.

13.
Considerando ainda as cotas originalmente detidas pela OBOÉ CFI, a composição
da rubrica fundos de investimento fica assim composta, como na tabela 6:

16

Corresponde à participação de 46% no Fundo Erudito em função das cotas assumidas pela Oboé CFI multiplicada por 81,79%, correspondente
à farticipação do Fundo Erudito no Fundo Regente.
1
Esta COINQ optou por desconsiderar as alterações da 13' RCA de 31.8.2011 por conta de sérios indícios de fraude e adotou a compo~;ição do
capital da li' RCA, de 29.12.2010. Vale esclarecer acerca da referida 13" RCA: a) foi protocolizada na JUCEC apenas após a decretação da
intervenção~ b) contempla decisão que extrapolava os poderes conferidos ao Conselho de Administração pelo Estatuto Social da empresa: c) não
houve ingresso dos recursos correspondentes na contabilidade da empresa~ e c) 2 (dois). de um total de 3 (três), membros do Conselho de Administração, em depoimentos, negaram a esta COINQ que tivessem participado dessa 13' RCA.
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impacto de R$ 3.688 mil na OBOI~ CFI. Ainda por conta de operações vencidas, houve um ajuste
de R$ 381 mil no patrimônio do FUNDO REGENTE. Como a OBOÉ CF! possui diretamente I 8,21%
do FUNDO REGENTE e, indiretamente, através das cotas assumidas do FUNDO ERUDITO, mais
37,62% 16 , o ajuste impacta a Osoí: CFI em R$ 213 mil.
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Tabela 6- Composição da rubrica Títulos e Valores Mobiliários após os ajustes da Comissão de Inquérito
Valores em R$ mil
8.484
3.585
1.249
5.288
18.606
8.68I
17.8I2
833
45.932

Participações Originais

Cotas assumidas do Clássico
Cotas assumidas do Erudito
Cotas assumidas do Multicred
TOTAL

Ajustado

8.484
1.057
8I I
3.731
14.083
1.037
6.I6I
833
22.114

14.
Apenas para relacionar o raciocm1o desenvolvido no presente tópico, onde
procuramos explicar os ajustes por natureza, apresentamos a tabela 7 a seguir.

Tabela 7- Resumo dos ajustes em fundos de investimento por natureza
Valores em R$ mil
Saldo Contabilizado
18.606
Cotas assumidas em função das fraudes na captação
27.326
( -)Ajustes em função das fraudes no Fundo Clássico
(18.3671
(- ) CCBs vencidas Dueto
(3.688~
(213)
( - ) CCBs vencidas Regente
(1.557)
( - ) Cia. Oboé no FIP Batuta
7
Outros
Saldo Ajustado
22.114

Ajuste no ( 2 ):
Débito:

1.3.0.00.00-4- TVM.

Crédito: 6. I.8.00.00-5 - Lucros e Prejuízos Acumulados.
Valor: R$ 3.508 mil
Histórico: Ajuste no saldo de Fundos de Investimento, considerando a assunção de cotas de
titularidade de clientes atingidos pelas fraudes na captação descritas no tópico 5.3 e ajustes nas
cotas dos fundos Regente, Jazz, Batuta, Clássico e Erudito.

3.2.4

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

As fraudes praticadas pelos ex-administradores da OBOÉ CFI que tiveram impacto
mais relevante sobre sua situação econômico-financeira foram as relacionadas à criação de ativos
fictícios. Na data-base 14.9.2011, tais fraudes impactavam também as aplicações em fundos de
investimento, conforme descrito no item 3.2.3 anterior. No entanto, o grupo contábil impactado

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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de forma mais relevante foi o relativo a operações de crédito. A fim de estimar os efeitos dessas
fraudes sobre essa rubrica, tomamos como base arquivo que correlaciona informações extraídas
diretamente dos sistemas da OBOÉ CFI. A tabela a seguir resume-os.

Tabela I- Saldos devedores totais no Sistema "Finance Empréstimos" em 14/09/2011 dos
18
contratos marcados com o tlag "invisível" no "Sistema CF I"
Valores em R$ mil

Descr!ção

1040

AQUISICAO DE OUTROS BENS-PF

Valor
12.133

1066

CRED CONS!G TRAB SETOR PUBLICO

26.041

1210

CRED CONSIGNADO PRIVADO

72.178

1228

CRED PESSOAL CONSIG APOS/PENS INSS

!406

CAPITAL DE GIRO PRZ ATE 365 DIAS-PJ

7021

CREDITO CARTAO CREDITO

TOTAL

6.625
8
41.375

158.360
Fonte: Bases de dados da Oboé CFI

2.
A mecânica operacional envolvida nessas fraudes está descrita detalhadamente no
item 5.2 do presente relatório. Por esse motivo, não teceremos maiores comentários neste tópico.
Nos limitamos, por ora, a dizer que os números da tabela I acima representam a soma dos saldos
devedores registrados no "Sistema Finance Empréstimos", calculados a partir do filtro de todos
os contratos marcados no "Sistema CFI" com o tlag "invisível'', exceto os relacionados ao
produto 6 I 06. Esse flag, como anteriormente descrito, é utilizado internamente pela Instituição
para inibir a visualização no "Sistema CFI", utilizado como FrontO.ffice, dos contratos fictícios
gerados pelas fraudes.
3.
O total de R$ 158.360 mil não considera o efeito da provisão sobre os contratos
marcados com o flag "invisível". Tais contratos são, em sua grande maioria, classificados com o
nível A segundo a escala da Resolução 2.682/99, ensejando provisão de 0,5%. Como a provisão
é atualizada mensalmente, o saldo de provisão em 14.9.2011 é, em tese, referente a 31.8.2011 19 •
Como não dispúnhamos do arquivo referente a 31.8.2011, estimamos a provisão com base nas
provisões relativas a 30.6.2011, análise cujo resultado é exposto na tabela 2 a seguir. Assim, o
valor a ser ajustado, líquido de provisão, é R$ 157.425 mil (R$ 158.360 mil- R$ 935 mil).

18

Não inclui os contratos do produto "61 06", FGC- Convênios, que totalizam R$ 1.049 mil. Como será detalhada mente descrito no item 5.2 tais
contratos, embora fraudados e, por isso, marcados com o tlag "invisível" no Sistema CF!, representam direitos creditórios da Oboé C FI, já que
substituíram contratos autênticos de consignado para atendimento das condições impostas para o FGC para o auxílio financeiro dado a diversas
instituições financeiras via Fundo Gama.
19
Teoricamente, é a provisão de 31/8/20 li menos os valores baixados contra prejuízo entre 31/8/ e 14/9.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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OBS

20

1040 AQUISICAO DE OUTROS BENS-PF

12.133

A

1066 CRED CONSIG TRAB SETOR PUBLICO

26.041

AeB

31.567

231

1210 CRED PESSOAL CONSIG TRAB SETOR PRIVADO

72.178

AeB

46.571

CRED PESSOAL CONSIG APOS/PENS INSS

6.625

A

6.694

48.501

1228

1406 CAPITAL DE GIRO PRZ ATE 365 DIAS-PJ
7021

CREDITO ROTATIVO VINC CARTAO CREDITO

0,5%

61

0,7%

191

281

0,6%

436

34

0,5%

33

252

0,5%21

8
41.375

AeB

158.360

215
935

Fonte: Bases de dados da Oboé CFI

Ajuste no ( 3 ):
Débito:

6. 1.8.00.00-5 - Lucros e Prejuízos Acumulados.

Crédito:

1.6.0.00.00-1 - Operações de Crédito

Valor: R$ 157.425 mil
Histórico: Baixa do saldo líquido da provisão relativo aos contratos fictícios da OBOÉ CFI,
gerados em função das fraudes descritas detalhadamente no item 5.2 da presente manifesta,;ão.

3.2.5

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Tendo em vista a liquidação extrajudicial, não houve necessidade de maiores
análises sobre o saldo de créditos tributários contabilizado pela OBOÉ CFI, restando apenas a sua
baixa.

Ajuste no ( 4 ):
Débito:

6.1.8.00.00-5 - Lucros e Prejuízos Acumulados.

Crédito:

1.8.8.25.00-2- Créditos Tributários

Valor: R$ 644 mil
Histórico: Ajuste baseado na art 5° da Resolução 3059, com redação dadapelo art I o Resolução
20

Os contratos invisíveis do produto I 040 foram gerados basicamente após junho de 2011. Segundo verificamos. foi atribuída a classificação A
aos mesmos. Não consideramos o percentual médio de junho de 2011, como para os demais produtos em função do valor irrisório de contratos
"invisíveis" desse produto.
21
O total classificado como B chegava a R$ 1.385 mil, menos de 3% do totaL motivo pelo qual a provisão média ficou próxima aos 0,5% Havia
ainda 2 contratos de valor irrisório classificados como H.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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Tabela 2- Estimativa do valor provisionado em 14/09/20 li relativo aos contratos marcados com o flag "invisível"
Valores em R$ mil (exceto percenttais)
Prov. Média
Aj.
Saldo
Saldo
Prov.
%
Prov.
em 14/9
em 30/6
30/6
(IV)=
(IV) X
(I)
( 11 )
(JI) X (111)
(I)
Descrição
Risco
( 111)
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3355 do Conselho Monetário Nacional, que determina a baixa dos créditos tributários em caso
de existência de dúvidas quanto à continuidade operacional da instituição. Com a decretação da
liquidação extrajudicial, fica evidente que não haverá mais continuidade operacional da OBOÉ
CFI, impedindo assim a realização dos créditos tributários.

DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA

Ajuste no ( 5 ):
Débito:

6.1.8.00.00-5 - Lucros e Prejuízos Acumulados.

Crédito: 1.8.8.40.00-1 - Devedores por depósitos em garantia
Valor: R$ 168 mil
Histórico: Ajuste referente ao montante de bloqueios e depósitos judiciais considerados de
difícil recuperação conforme Relatório do Interventor.

3.2.7

DESPESAS ANTECIPADAS

A rubrica despesas antecipadas deveria abrigar, segundo o Cosif, as aplicaçôes de
recursos cujos benefícios ou prestação de serviços à instituição far-se-ão em períodos seguintes.
No caso de uma financeira, como a OBOÉ CFI, tais despesas seriam oriundas principalmente de
despesas comerciais para a originação de operações de crédito, que seriam reconhecidas na
contabilidade de forma diferida, para a confrontação com as rendas dessas operações.
2.
Conforme ficou constatado ao longo desse texto, e explicitado no ajuste 3, a maior
parte das operações de crédito contabilizadas no ativo da OBOÉ CF! eram fictícias. Portanto,
infere-se que uma parte significativa das despesas antecipadas registradas no ativo também
seriam fictícias. No entanto, independente de qualquer análise dessa natureza, as despesas
antecipadas registradas no ativo não se constituem em direito ou qualquer tipo de valor
recuperável, tratando-se apenas de diferimento contábil no reconhecimento de uma despesa.
Assim, tendo em vista que a empresa não mais terá continuidade operacional em funçiio da
decretação da liquidação extrajudicial, entendemos ser adequada a baixa integral do saldo.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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Ajuste no ( 6 ):
Débito:

6.1.8.00.00-5- Lucros e Prejuízos Acumulados.

Crédito:

I .9.9.00.00-5 - Despesas Antecipadas

Valor: R$ 4.993 mil

3.2.8

IMOBILIZADO DE USO

Na análise da documentação de imóveis registrados na CIA. INVESTIMENTO OBOÉ,
também sob o mesmo regime especial, concluiu-se que a documentação relativa a 4 imóveis
registrados em seu ativo comprova que a propriedade de tais imóveis é, em realidade, da OBOÉ
CFI. Dessa forma, o valor de R$ 1.848 mil será incluído no ativo. Por outro lado, quando da
Intervenção, foi apurada diferença entre o inventário físico de bens e os registros contábeis,
conforme anexo 12 do Relatório do Interventor (fls. 5841/5868), motivo pelo qual um ajuste
negativo de R$ 227 mil. Assim, o ajuste líquido no imobilizado fica em R$ 1.621 mil.

Ajuste no ( 7 ):
Débito:

6.1.8.00.00-5- Imobilizado de Uso.

Crédito: 6.1.8.00.00-5 - Lucros e Prejuízos Acumulados.
Valor: R$ 1.621 mil
Histórico: Reconhecimento no ativo de 4 imóveis registrados na CIA. INVESTIMENTO OBOI~ cuja
documentação comprova serem de propriedade da OBOÉ CFI e ajuste por conta de diferença
entre o inventário físico de bens e registros contábeis.

3.3

EXAME DAS CONTAS- PASSIVO

3.3.1

DEPÓSITOS A PRAZO

Conforme já mencionado no tópico 3.2.2, fraudes praticadas pela OBOÉ CFI em
conluio com a OBOÉ DTVM envolveram a transferência de captações em RDBs (Recibos de
Depósito Bancário) para fundos administrados pela OBOÉ DTVM a revelia dos cli1!ntes.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

Histórico: Baixa integral do saldo de despesas antecipadas, tendo em vista não haver
perspectivas de continuidade operacional da OBOÉ CFI.
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Envolveram ainda a emissão de títulos pela OBOÉ DTVM (denominados "CERTIFICADO DE
APLICAÇÃO") que, por conta de suas características irregulares, vieram a ser equiparados a
RDBs, mas cujos recursos foram direcionados para fundos administrados pela OBOÉ DTVM.
Essas últimas fraudes eram chamadas internamente de "swaps".

Tabela I -Passivo omitido da Oboé CF! por conta de fraudes na captação
Valores em R$ mil
New Base

7.841

RDI3 a revelia Clássico

4.665

RDB a revelia Erudito

10.089

RDB a revelia Multicred

592

Swap Clássico

4.022

Swap Erudito

7.677

Swap Multicred

!41
35.027

TOTAL

3.
O valor de R$ 7.841 mil referente à "New Base" tem impacto total na situação
líquida. Já os passivos decorrentes dos "swaps" e RDBs transferidos a revelia, que totalizam
R$ 27.186 mil tem seu impacto amenizado pela assunção da titularidade de cotas de fundos de
investimento. Como demonstrado no item 2.2.3, essas cotas tinham um valor de R$ 27.326 mil,
que seria suficiente para compensar o reconhecimento do passivo. No entanto, após cúustes
decorrentes principalmente de fraudes no Fundo Clássico e operações vencidas, tiveram seu
valor reduzido para R$ 8.03 I mil.

Ajuste no ( 8 ):
Débito:

6.1.8.00.00-5 - Lucros e Prejuízos Acumulados.

Crédito: 4.1.5.00.00-2- Depósitos a Prazo.
Valor: R$ 35.027 mil
Histórico: Reconhecimento de obrigações relativas a RDBs emitidos pela OBOÉ CF! e não
registrados na contabilidade, bem como de certificados de aplicação emitidos pela OBOÉ DTVM
que, por suas características, acabaram equiparados a RDBs emitidos pela OBOÉ CFI.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

2.
Além destas, a OBOÉ CF! praticou fraudes na captação que conststnam na
otntssao de obrigações decorrentes de RDBs por ela emitidos, cujos recursos foram
simplesmente desviados da Instituição. Essas fraudes, internamente, eram denominadas "New
Base". Todas as fraudes na captação terão suas mecânicas operacionais detalhadamente descritas
no item 5.3, conjuntamente com a estimativa dos seus efeitos ao longo do tempo. A tabela I a
seguir resume o passivo reconhecido por conta desses títulos.
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DOS

AJUSTES

-

COMISSÃO

DE

INQUÉRITO

E

O ajuste na rubrica 1.6.2.00.00-7 relativa às operações de crédito, que consta no
Relatório do Interventor totalizou R$ I 58.545 mil, R$ I 85 mil a mais do que os R$ I 58.360 mil
considerados em nossa estimativa com relação à fraude. A maior parte dessa diferença, R$ I 64
mil, é explicada por contratos da Agência Natal, marcados como "visíveis'' no Sistema CF!, mas
que foram baixados pelo Interventor sob a justificativa de terem sido renovados sem
formalização perante o devedor. Tendo em vista o saldo pouco material (significativo) da
situação dos contratos da Agência Natal em relação às demais fraudes praticadas pelos exadministradores, desconsideramos essa situação.
2.
Outra diferença foi a consideração de valores brutos pelo Relatório do Interventor,
não considerando o efeito da provisão constituída sobre os contratos "invisíveis''. Estimamos
esse efeito na tabela 2 do item 3.2.4, revertendo um valor de R$ 935 mil de provisão. Por conta
dessas duas situações, o ajuste considerado por nós foi de R$ I 57.425 mil, contra R$ I 58.545
mil considerado pelo Relatório do Interventor, diferença de R$ I .I20 mil, menos de I% do
ajuste.
3.
O Relatório do Interventor considerou um ajuste de R$ 41.978 mil em depósitos a
prazo, enquanto o nosso ajuste de número 8 considera o valor de R$ 35.027 mil. Por outro lado,
o Relatório do Interventor considera o ajuste de R$ I 3.436 mil em TVM, enquanto nosso ajuste
2 aponta R$ 3.508 mil. O impacto líquido dos dois ajustes no Relatório do Interventor é de
R$ 28.542 mil negativos, enquanto o desta Comissão é de R$ 3 I .5 I 9 mil. A diferença nesses
ajustes é porque o Relatório do Interventor foi fechado em I 3. 1.20 I 2, quando ainda estava em
andamento o levantamento dos certificados de aplicação que seriam reconhecidos como RDBs.
Esta Comissão optou por aguardar o término do levantamento. Houve ainda ajustes no valor das
cotas de fundos que até então não haviam sido considerados. O agora liquidante ainda fará um
aditamento em seu relatório para contemplar essas diferenças, o que tenderá a convergir os seus
ajustes para valores equivalentes aos propostos por essa Comissão de Inquérito.

4.

CAUSAS QUE LEVARAM A OBOÉ CFI AO REGIME ESPECIAL

Pelo Ato-Presi n° 1.20 I, de I5 de setembro de 20 I I, do Sr. Presidente do Banco
Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União de I 6 de setembro de 20 I I (fi. I 2I ),
com fundamento nos artigos I 0 , 5°, I5, inciso I, alíneas "a" e "b", e § I 0 , todos da Lei no 6.024,
de I 3 de março de I974, considerando o comprometimento patrimonial e financeiro da
sociedade, as reiteradas medidas protelatórias para evitar o cumprimento das determinações da
Fiscalização e os obstáculos postos pelos administradores da sociedade à atuação da Supervisão,
a existência de graves violações às normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade da
instituição, foi decretada a intervenção na OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S. A. (OBOÉ CF!), CNPJ: O1.432.688/000 I -41.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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3.
No curso dos trabalhos desta Comissão de Inquérito, comprovou-se o gravíssimo
comprometimento patrimonial e financeiro da sociedade, decorrente de inúmeras fraudes
praticadas de fonna sistemática (descritas no tópico 5, abaixo), fato que levou à queda da
entidade (comentada no item I O da manifestação).

DAS IRREGULARIDADES APURADAS
5.1

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A situação líquida negativa na data anterior à intervenção, estimada em
R$ 175.833 mil conforme item 3 do presente relatório, representa cerca de 9,5 vezes o último
patrimônio líquido informado pelos ex-administradores da Instituição ao Banco Central,
R$ 18.400 mil. É importante frisar que esse elevado montante, principalmente quando
considerado em termos relativos é, do ponto de vista técnico, praticamente impossível de ser
atingido por uma instituição financeira em função dos riscos normais da atividade, dadas as
limitações decorrentes do Acordo de Basiléia22 •
2.
De fato, as apurações decorrentes dos trabalhos desta Comissão mostraram que
esse montante só foi atingido em função da prática deliberada e sistemática de fraudt:s, em
montantes altamente relevantes, envolvendo tanto o seu ativo, através da criação de ativos
fictícios, quanto o seu passivo, através da omissão de obrigações da contabilidade.
3.
Os ajustes que levaram a tamanha situação líquida negativa decorrem da
constatação de que quase 90% (noventa por cento) do saldo de operações de crédito
registrado no seu ativo era decorrente de operações fictícias. Além disso, mais de 40% de
suas obrigações decorrentes da emissão de RDBs e títulos que, por conta das características
irregulares, vieram a ser equiparados a esses, eram omitidas da contabilidade. Tais
percentuais, além de revelarem como uma -situação líquida negativa proporcionalmente tão
relevante foi atingida, nos permitem, por si só, descaracterizá-los como situações pontuais, mas
sim como base principal da estratégia adotada pelos ex-administradores da OBOÉ CFI nos
períodos que antecederam à Intervenção.
4.
As mecânicas operacionais relativas às fraudes envolvendo operaçõ,es de
crédito e obrigações omitidas da contabilidade serão descritas respectivamente nos tópicos
5.2. e 5.3. No tópico 5.2, serão explicitadas ainda fraudes com essência semelhante às que
envolveram operações de crédito, mas cujo impacto contábil se deu na rubrica destinada ao
registro de aplicações em fundos de investimento.

22

O Acordo de Basiléia. atualmente tem como normativo principal no Brasil a Resolução 3490, de 29.8.2007, do CMN. No caso da OBOÉ C FI,
a principal parcela de risco é a relativa ao risco de crédito (PEPR), cujo cálculo é normatizado pela Circular 3.360, de 12.9.2007, do Bacen, que
estabelece um fator de O, li Simplificando o assunto, isso significa dizer que é permitida uma alavancagem de pouco mais de 9 vezes o PL em
ativos com risco de crédito. Dessa forma, na hipótese de tudo dar errado, ou seja, 100% da carteira de crédito concedida por uma instituição ser
levada a prejuízo pelos riscos normais da atividade (por inadimplência da contraparte e ineficiência das garantias), hipótese que pode ser ·:onsiderada impossível na prática, a instituição quebraria chegando a uma situação líquida negativa de 9 vezes o seu PL

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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Tabela I -Evolução da Situação Patrimonial da OBOÉ CF! conforme dados informados pelos administradores ao Bacen
Valores em R$ mil
14/09/2011

2011/08

2011106

204.048

199.760

195.428

182.679

165.826

148.471

127.838

87.801

1.1 -DISPONIBILIDADES

488

1.209

8.384

6.497

2.167

4.361

6.074

1.771

1.2- APLIC. INTERF DE LIQUIDEZ

324

323

316

300

980

944

907

423

Tftulos contábeis
1- ACRLP

2010/12

2010/06

2009/12

2009/06

18.607

14.982

14.319

29.561

29.760

38.834

16.819

Fundos de Curto Prazo

8.484

4.884

4.334

2.533

4.640

189

170

Fundos administrados pela OBOÉ DTVM

4.834

3.566

3.474

20.907

20.765

31.313

16.649

Fundos de Participações

5.288

5.290

5.298

5.322

4.356

1.3- TVM.

2008/12

4.384
2.948

Renda Variável
1.4- RELAC. INTERFINANCEIRAS

4.186

1.001

177.156

176.391

166.206

134.640

121.464

97.657

95.360

80.902

1.8 -OUTROS CREDITOS

2.251

1.837

1.394

2.373

7.388

4.047

6.745

2.539

1.9- OUTROS VALORES E BENS

5.224

5.018

4.808

5.122

3.067

2.628

1.934

2.167

2- PERMANENTE

1.245

1.245

1.136

1.147

1.106

1.039

5.318

5.388

4- PCELP

186.894

183.173

179.804

168.659

156.782

151.555

128.189

81.433

4.1 - DEPOSITOS

1.6- OPERACOES DE CREDITO

175.458

176.429

170.852

163.215

148.373

130.728

li 1.955

76.148

RDBs (4. 1.5.10.20-5)

67.708

69.755

66.670

68.455

75.313

65.343

75.417

75.616

DPGEsJ41510.21-2)

107.751

106.674

104.182

94.760

73.061

65.158

36.538

227

OUTROS DEP. (4. 1.9.00 00-4)

533

Letras de Câmbio- LC's (4.3 O 00 00-5)

1.699

1.879

2.246

3.483

4.934

6.611

9.271

2.00~

OUTRAS OBRIGACOES

9.737

4.864

6.707

1.961

3.475

14.216

6.963

3.277

23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTAD0
17.832
-2.045
4.967
17.155
16.759
15.168
10.151
11.756
Fonte: Balancetes extraídos do Sisbacen. exceto 14.9.2011, cujos saldos foram obtidos do balancete assinado pelo contador, usado como
base para o levantamento da Situação Econômico Financeira, conforme item 3 da presente manifestação

6.
Além dessas fraudes, que têm em comum o fato de terem impacto mensurável
sobre a situação econômico-financeira da OBOÉ CFI, outras fraudes foram detectadas ao longo
23

O conceito de PLA usado na tabela I é o do Cosi f, ou seja, simplesmente o PL (grupo 6 ), somadas as contas de resultado credoras (grupo 7) e
subtraídas as contas de resultado devedoras (grupo 8). Assim, não contempla ajustes de qualquer espécie feitos por esta Comissão ou pelo Interventor/Liquidante, sendo os números que constam dos livros e sistemas contábeis da Instituição. O PLA de junho e dezembro de 2009 está impactado pela contabilização de ajustes determinados pela fiscalização do Bacen.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

5.
As fraudes que serão descritas nos itens 5.2 e 5.3 têm, em comum, o fato d1~ terem
impacto sobre a situação econômico-financeira da OBOÉ CFI passível de mensuraçiio, por
estimativa, ao longo dos períodos nos quais foram praticadas. Assim, além de descn!ver as
mecânicas operacionais, iremos apresentar a estimativa desses efeitos na medida em que as
fraudes forem sendo descritas. Para tal, tomaremos por base os balancetes contábeis oficialmente
apresentados pela OBOÉ CFI ao Banco Central, em cima dos quais faremos ajustes de acordo
com essas estimativas. A tabela I a seguir apresenta esses balancetes, ainda sem quaisquer
ajustes:
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7.
Além dos efeitos sobre a situação econômico-financeira e, consequentemente,
sobre os limites operacionais, todas as fraudes citadas anteriormente são, no que tange à
contrapartida financeira, potencialmente, geradoras de "caixa dois" 24 e de desvio de recursos da
OBOÉ CFI. A análise desse aspecto, que acabou revelando, de fato, a comprovação de exemplos
da prática de "caixa dois" e desvio de recursos da OBOÉ CFI, foi concentrada em um tópico
específico, o 5.7.
8.
Ainda no curso do inquérito, foram encontrados indícios concretos da atuação da
empresa ligada ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A. em mercado marginal, captando recursos do
público sem autorização para tal, por meio de instrumentos ilegais (tema abordado no tópico 5.6
desta manifestação). Aliás, desde já advirta-se que as apurações desta Comissão de Inquérito
indicaram que as ligações da ADVISOR à OBOÉ CFI eram, na prática, muito maiores do que
simplesmente o fato de pertencerem ao mesmo controlador final. De fato, a ADVISOR funciionava
como uma empresa paralela à OBOÉ CFI, utilizando suas instalações físicas e tendo suas
operações controladas pelos departamentos e funcionários da OBOÉ CFI. Além disso, como
fica comprovado no tópico 5.7, a ADVISOR foi a principal destinatária dos recursos desviados
da OBOÉ CFI.

5.2
INVESTIMENTO

FRAUDES

EM

OPERAÇÕES

DE

CRÉDITO

E

FUNDOS

DE

Conforme descrito no item 3, as fraudes com impactos mais relevantes sobre a
situação econômico-financeira da OBOÉ CFI foram as relacionadas à criação de ativos fictícios.
Resumidamente, tiveram impacto direto de R$ 157.425 mil na rubrica 1.6.0.00.00-1,
equivalente a quase 90% do saldo. Afetaram negativamente ainda a rubrica 1.3.0.00.00--4 em
mais R$ 18.367 mil, por conta dos efeitos das fraudes contra o FUNDO CLÁSSICO, cuja essência
era semelhante. Ou seja, um montante estimado em R$ 175.792 mil foi baixado do ativo da
OBOÉ CFI pela constatação de fraudes relacionadas à criação de ativos fictícios. Soma-se a
isso mais R$ 17.287 mil de ajustes no FUNDO CLÁSSICO cujo prejuízo foi assumido por outros
cotistas para os quais o mesmo foi distribuído.
Neste tópico descreveremos a mecamca envolvida nessas fraudes, que foram
2.
diversas ao longo do tempo. Podemos analisá-las em 4 (quatro) tipos distintos, para melhor
entendimento.
3.
No item 5.2.1, serão abordados os contratos fictícios gerados em lotes em 2010
e 2011. No item 5.2.2, serão abordadas as operações derivadas de direitos creditórios de
24

Recursos fora da contabilidade e não declarados aos órgãos de fiscalização competentes.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

dos trabalhos desta Comissão de Inquérito. No entanto, o efeito dessas últimas fraudes sobre a
situação econômico-financeira não é possível de ser estimado. Nesse caso, enquadram-se as
fraudes relacionadas à não contabilização de cartas de fiança emitidas pela OBOÉ CF'I, bem
como no recolhimento de DARFs a menor que o registrado na contabilidade. Tais fraudes
serão descritas, respectivamente, nos tópicos 5.4 e 5.5.
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cartões de crédito emitidos pela OBOÉ CARD. No item 5.2.3 abordaremos operações de
crédito contratadas pela OBOÉ CF! junto à ADVISOR e à OBOÉ CARD ao longo de 2009 e,
imediatamente, cedidas ao FUNDO REGENTE, do qual, à época, a OBOÉ CF! era a única cotista.
No item 5.2.4, faremos uma breve descrição sobre os contratos marcados como "invisívteis" no
produto 6106, FGC- Convênios.

Contratos fictícios gerados em lotes em 201 O e 2011

Esse tipo de fraude foi o mais impactante sobre a situação econflmicofinanceira da OBOÉ CFI na data da intervenção. Ficou materializada nos produtos 1040
(AQUISICAO DE OUTROS BENS-PF), 1066 (CRED CONSIG TRAB SETOR PUBLICO),
1210 (CONSIGNADO PRIVADO) e 1228 (CRED PESSOAL CONSIG APOS/PENS INSS),
com um impacto líquido de provisão de R$ 116.256 mil 25 •
2.
Nessa fraude, a OBOÉ CFI criou contratos sem qualquer tipo de vincul:ação a
direitos creditórios existentes, aplicando simplesmente regras de criação capazes de tornar a
fraude mais difícil de ser revelada. Anexamos às fls. 8494/8511 planilhas extraídas das bases de
dados do "Sistema CF!" contendo todos os lotes gerados nesses produtos ao longo dos anos de
20 I O e 2011, contendo informações sobre data de liberação, produto e convênio 26 , quantidade de
contratos e valor liberado. A tabela I mostra a evolução dos saldos de contratos marcados como
"invisíveis" nesses produtos no Sistema CF!.

Tabela I - Evolução do saldo bruto de contratos "invisíveis" no Sistema CF! nos produtos I 040. l 066, 121 O e 1228
Valores em R$ mil
dez/10

jun/1 O

dez/09

1040 A_QUISICAO DE OUTROS BENS-PF

!2.133

88

66

68

81

76

37

1066 CRED CONSIG TRAB SETOR PUBLICO

26.04!

31.567

42.447

22.434

I

I

I

1210 CONSIGNADO PRIVADO

72178

46.571

-

-

-

-

o

6.625

6.694

-

-

o

-

-

84.920

42.513

22.502

82

77

38

169.356 137.430

124.809

105.836

102.483

86.24g

18%

0%

0%

O~ó

Contratos "lnvisiveis"

1228 CRED PESSOAL CONSIG APOS/PENS INSS

14/09/2011 _lun/11

Total de ativos fictícios sem vinculação adir. creditórios

116.977

Carteira total (valores brutos de provisão e prejuízo)

180.288

Relevância da fraude sobre a carteira total

65%

50%

31%

dez/0~1

jun/09

Fonte Bases de dados da Oboé C FI

3.
A primeira geração relevante de contratos nesses moldes foi no dia 29.4.201 O e
envolveu 43 (quarenta e três) contratos digitados manualmente pela área de captação da OBOÉ
25

Para conferir esse valor, vide a tabela 2 do item 3.2.4.
A extração dos dados. por óbvio, mostra os produtos e convênios tal como constavam nas bases de dados do "Sistema CF!". na data em que foi
realizada a referida extração de informações Contudo, como será explicado mais adiante, os lotes gerados nos meses de setembro, outubro e
novembro de 2010, originalmente lançados no produto 1066/convênio INSS, tiveram seus convênios alterados em dezembro de 2010. Além da
mencionada mudança de convênio. em março de 20 ll, os referidos contratos foram distribuídos entre os produtos 121 O e I 066, de acordo com as
características desses "novos" convênios. Os lotes gerados em maio e agosto de 2010 foram alocados. posteriormente, no produto específico
1228.
26

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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4.
Segundo verificado no Sistema CFI, as primeiras gerações em lotes ocorreram a
partir de maio de 20 I O. Foram gerados contratos nos meses de maio (399 contratos, com total de
R$ 3.055 mil - fl. 8511), agosto (246 contratos, com total de R$ 4 milhões - fl. 8511?\
setembro (4.106 contratos com total de R$ 8.663 mil -fls. 8542/8548), outubro (2.022 contratos
com total de R$ 2.106 mil- fls. 8549/8550) e novembro (1.905 contratos com total de R$ 4.305
mil - fls. 8539/8541) no produto I 066, convênio INSS. Para tal, foram utilizados CPFs de
clientes com contratos de INSS encerrados. As operações fictícias tinham normalmente prazo de
60 meses e parcelas calculadas em torno de 30% do salário.
5.
Em dezembro de 20 I O, os lotes gerados em setembro/20 I O, outubro/20 I O e
novembro/20 I O tiveram seus convênios alterados de INSS para diversos outros, por envol verem
grandes quantidades, presumivelmente, pelo fato de que fraudes relacionadas a consignado do
INSS são, em tese, de mais fácil detecção.
1

6.
Posteriormente, em março de 20 li, os lotes de setembro/20 I O, outubro/20 I O e
novembro/20 I O foram divididos, de acordo com os convênios, entre o produto 121 O
(CONSIGNADO PRIVADO) e o produto I 066 (CRED CONSIG TRAB SETOR PUBLICO).
Os lotes gerados nos meses de maio/20 I O e agosto/20 I O, que ficaram no convênio INSS, foram
transferidos para o produto específico 1228 (CRED PESSOAL CONSIG APOS/PENS INSS),
para o qual foram transferidos todos os contratos de INSS, inclusive os reais.
7.
Em junho de 20 I O, foi verificada ainda a geração de lotes de contratos de 72
meses no produto I 066 (CRED CONSIG TRAB SETOR PUBLICO) que totalizaram R$ I 7
milhões, com valores médios bem mais elevados, girando entre R$ 27 mil e R$ 28 mil de
principal (fl. 8508).
8.
Sobre os contratos gerados até junho de 20 I O, cabe ressaltar que, como será
detalhado no item 8, pelo menos 22 deles foram incluídos na amostra dos auditores
independentes para a realização de testes substantivos de existência. E, nesses exames, segundo
os auditores independentes, os contratos teriam sido apresentados devidamente assinados pelos
tomadores. Se considerarmos verdadeira a afirmação dos auditores independentes, ao menos para
esses 22 contratos incluídos na amostra, poder-se-ia vislumbrar sérios indícios da utilização de
documentos falsos por parte da OBOÉ CFI.
9.
A geração de contratos no produto 1210 (CONSIGNADO PRIVADO)
efetivamente começa em 2011. Os contratos com produto 121 O que constam do "Sistema CF I''
com data de liberação anterior são os gerados originalmente no produto I 066 (CRED CONSIG
TRAB SETOR PUBLICO) e transferidos para o produto 121 O em março de 20 I I, conforme
explicado nos parágrafos 5 e 6.

27

Para os lotes de agosto, veja-se e-mail da OBOÉ CFI para a área de desenvolvimento da OBOÉ CARO com as instruções (fls. 8874/8876). Nele,
consta, entre outras: parcelas - 60 x, valor principal - média entre R$ 18 mil e R$ 22 mil, ressaltando que o principal nao poderia ultrapassar
R$ 22 mil e taxa 2,34%. Ou seja, dado o valor, os clientes constavam do SCR (Sistema de lnfonnações de Crédito) do Bacen.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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CFI no Sistema CF I, no produto I 066 (CRED CONSIG TRAB SETOR PUBLICO), convênio
Senado Federal, com vencimento em parcela única em fevereiro de 20 li, totalizando R$ 1.562
mil de valor liberado (vide linha I da fl. 8508).
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Tabela 2- Lotes de contratos "invisíveis" gerados no produto 121 O ao longo do primeiro semestre de
2011
Valores em R$
31-01-2011

Qtd. Contratos
4.996

17-02-20 li

422

29-03-2011

2.403

2.464.229, 94

1.022,76
1.025,48

30-03-2011
31-03-2011

1.549.262,17
576.766,85

1.020,59
974,27

26-04-2011

1.518
592
319

734 867,20

2.303,66

27-04-2011

513

1.204237,59

2347,44

28-04-2011

484

1.134.539,95

2344,09

29-04-2011

319

735.065,56

2304,28

11-05-2011

739

1.707.451,84

2310,49

12-05-20 li

579

I 328.610,93

2294,66

13-05-20 li

533

1.199.405,55

2250,29

16-05-2011
17-05-20 li

512

2.256,82

444

I 155.494,10
999.918,43

18-05-2011

422

952.971,76

2258,23

Data Liberação

Va lo r "Liberado"
5.000.913,26
431.603,48

Média_ por contrato
1.000,98

2.252,07

19-05-2011

401

902.606,69

2.250,89

20-05-2011
23-05-2011
24-05-2011

489
400
579

1.1 o1.262,4 7

2252,07
2.130,69

25-05-20 li
26-05-2011
27-05-20 li
30-05-2011
31-05-2011
13-06-2011
16-06-2011

852275,80

2248,12

559

I 30 I .663,51
1.257.812,20

494

1 112.421,49

2.251,87

445
334

997.829,83

2.242,31

752.845,90

2254,03

214
319

477.427,07

2.230,97

710.783,36

2228,16
2.269,13

2.250,11

597

I 354.668,30

17-06-2011

770

1.732 096,00

2.249,48

20-06-2011

735

1.652.600,00

2248,44

21-06-2011
22-06-2011

622

1.401.20 I ,00
1.540.207,00
2223.664,46

2.252,73
2.251, 76

24-06-2011
27-06-2011

684
988
666

1.500 625,00

2.253,19

28-06-2011

723

1.625 500,00

2248,27

29-06-2011

650

1.459.335,24

2245,13

30-06-2011

661

1.485.100,00

2.246,75

2250,67

Fonte: Bases de dados do "Sistema C FI"
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I O.
Para os contratos gerados já no produto 1210 (CONSIGNADO PRIVADO),
a partir de março de 2011, foi utilizada a base de CPFs de clientes OBOÉ CARO com (:artões
ativos e de empresas associadas, ou seja, clientes que recebem salários por cartões emitidos
pela OBOÉ CARO. A principal precaução, adotada no momento da geração desses contratos
fictícios, era não utilizar clientes de salários de empresas do grupo OBOÉ. Os valores variavam
entre R$ 2 mil e R$ 2,4 mil, prazos de 24 meses e taxa de 1, 79% a.m .. Não havia preocupação
em fazer cruzamentos com saldos de faturas, o que possibilitava que o cliente entrasse no SCR.
A título de exemplo, colocamos na tabela 2, a seguir, os lotes de contratos com produto 121 O
gerados ao longo do primeiro semestre de 2011.

fls. 11055

&~
---..:.,~·

luiserg1o
6 368 968-!:>.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

12.
Também a partir de julho de 2010, a OBOÉ CFI diversifica a fraude dividindo as
liberações em outro produto, além do 121 O. Foi utilizado o produto I 040 (aquisição de outros
bens - PF, convênio "boleto bancário card"). As regras de valores, prazos e taxas. eram
semelhantes às do 121 O. A diferença é que enquanto o 121 O, fantasiosamente classificado como
consignado privado, utilizava CPFs de clientes de cartões que recebiam salários pela OBOÉ
CARO, no I 040, cuja idéia sugerida pelo nome do convênio seria um CDC para pagamento via
boleto, a base de CPFs utilizada era a de clientes de cartões private emitidos pela OBOÉ CARD28 •
A tabela 3 inclui as liberações relacionadas à geração de contratos no produto I 040 lado a lado
com aquelas relativas ao produto 121 O.

Tabela 3 - Lotes de contratos "invisíveis" gerados nos produto 121 O e I 040 ao longo julho de 20 li
Valores em R$
Produto 1210
DI Liberação
01-07-2011

Qtd.
374

04-07-2011

VIr. Liberado

Produto 1040

841.380,00

Média
2.249,68

286

643 740,00

05-07-2011

255

Qtd.

VIr. Liberado

Média

116

261.200,00

2.250,84

89

199.780,00

2 244,72

564.000,00

2.211,76

81

175.050,00

2.161,11
2.175,90

2.251,72

06-07-2011

265

581.900,00

2.195,85

83

180.600,00

07-07-2011

295

648.750,00

2.199,15

92

201.300,00

2.188,04

08-07-2011

322

706.400,00

2.193,79

IOI

219.220,00

2.170,50

11-07-2011

277

610.840,00

2.205,20

86

189.550,00

2.204,07

12-07-2011

331

725.680,00

2.192,39

IOI

221.200,00

2.190,10

13-07-2011
14-07-2011

413

2.209,56
2.188,19

129
99

283 200,00
217.900,00

2.195,35
2 201 ,OI

321

912.550,00
702.410,00

15-07-2011

288

633.500,00

2.199,65

89

196.650,00

2.209,55

18-07-2011

331

725.000,00

2.190,33

103

225.000,00

2.184,47
2.186,75

19-07-2011

265

584.950,00

2.207,36

83

181.500,00

20-07-2011

322

711.800,00

2.210,56

99

220.900,00

2.231,31

21-07-2011

318

702.100,00

2.207,86

98

217.800,00

2.222,45

22-07-2011

310
479

679.600,00

2.192,26

96

210 900,00

2.196,88

25-07-2011

1.048.200,00

2.188,31

106

232.300,00

2.191.51

26-07-2011

638

I .406.000,00

2.203,76

107

234.600,00

2.192,52

27-07-2011

628

1.382 900,00

2.202,07

102

224.500,00

2 200,98

28-07-20 li

573
447

1.261.100,00

2.200,87

105

229.700,00

2.187,62

977.808,00

2.187,49

96

210.200,00

2.189,58

29-07-2011

Fonte: bases de dados do "Sistema CF!"

28

Clientes de cartões primte são aqueles que fazem o cartão em lojas. Como não recebem salário pela OBOÉ CARD, não poderiam fazer teoricamente o consignado privado. Eram utilizados cartões ativos de emissores ativos, exceto aqueles emitidos através do Diário do Nordeste. da CF I.
das faculdades Oboé e cartões sênior do INSS.
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11.
A título de ilustração, colocamos na tabela 2, acima, os lotes de contratos com
produto 121 O gerados ao longo do primeiro semestre de 2011. Nos primeiros meses, eram
gerados grandes lotes concentrados no final do mês. A partir de maio, a geração dos lotes passou
a ser distribuída em vários dias do mês. A partir de julho, a geração passou a ser distribuJda por
todos os dias úteis do mês, conforme tabela 3, onde colocamos os lotes liberados no mês de
julho, a título de ilustração.
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14.
Em relação ao desvio potencial de recursos proporcionado pela fraude, a geração
de contratos "invisíveis" acarreta como contrapartida do lançamento a débito, na rubrica de ativo
destinada ao registro das operações de crédito, um lançamento a crédito de disponibilidades. A
diferença em relação a um contrato de crédito real é que, enquanto no primeiro o lançamento a
crédito de disponibilidades representa uma saída de caixa onde os recursos financeiros vão para a
conta do tomador do crédito; num contrato fictício, tornam-se recursos não contabi lizados
("caixa 2''), passíveis de desvio para as finalidades que convinham aos então administradores.
15.
Tal qual as fraudes descritas nesse tópico, vários outros tipos de fraudes
praticadas pelos ex-administradores da OBOÉ CFI, que serão descritas ao longo dos tópicos
seguintes, eram também potencialmente geradoras de "caixa 2". A gestão desse "caixa 2"
interligava e misturava os recursos advindos das diferentes fraudes. Assim, nem sempre é
possível rastrear um lançamento relativo a uma geração de contratos fictícios, como as de:scritas
nesse tópico, identificando o destinatário dos recursos desviados. Por conta disso, toda a gestão
do fluxo financeiro relacionado às diferentes fraudes será descrita em um tópico único, o 5.7.
I 6.
Em relação à operacionalização da fraude ora discutida, os ex-administradores da
OBOÉ CFI utilizavam-se de um expediente que, em essência, era o mesmo em todas as fraudes
praticadas: dividir as tarefas entre diferentes áreas do grupo, de forma a dificultar que os
funcionários envolvidos tivessem a noção de todas as implicações relacionadas às taretas que
lhes foram confiadas. Nas fraudes descritas nesse tópico, havia a separação entre gera<;ão de
contratos, fluxo financeiro e contabilização.
A geração dos contratos em lotes era feita pelo pessoal da área de
I 7.
desenvolvimento da OBOÉ CARO, através de programação diretamente no "Sistema CF!". As
ordens e as instruções relativas a cada lote eram passadas pela área de captação e operaçôes da
OBOÉ CF!. Nos contratos digitados manualmente no "Sistema CFI", a inserção dos dados era
feita diretamente pelo pessoal da área de captação e operações da OBOÉ CF!. Assim, em
princípio, os funcionários envolvidos nessas tarefas não tinham acesso às implicações contábeis
e financeiras relacionadas às operações geradas.
18.
A partir dos contratos gerados no "Sistema CFI" se dava a importação para o
"Sistema Finance", responsável pela contabilização e todas as informações oficiais prestadas
pela OBOÉ CF! aos órgãos reguladores, basicamente, Banco Central. A informação que
identificava o contrato como fictício, o jlag de visibilidade, ficava restrita às bases de dados do
"Sistema CF!". Dessa forma, os contratos fictícios gerados pelas fraudes eram importados como
outros contratos normais, constando das bases de dados do "Sistema Finance", sem nenhum tipo
de informação capaz de identificá-los como fictícios.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

13.
Os efeitos básicos perseguidos pelos ex-administradores por esse tipo de fraude
são os mesmos das demais fraudes relacionadas à criação de ativos fictícios. Aumentar o ativo
contábil e permitir o desvio de recursos da Instituição. A geração dos contratos fictícios infla o
ativo contábil artificialmente. Com isso, aumenta-se o patrimônio líquido no valor
correspondente e, consequentemente, o patrimônio de referência (PR), medida básica para o
cálculo dos limites operacionais impostos pela regulamentação do Banco Central e do Conselho
Monetário Nacional, podendo manter a Instituição enquadrada nos limites normativamente
estabelecidos de forma fraudulenta.
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19.
Conforme explicado no item 2.2.3, a marcação "N'' no jlag de visibilidade nas
bases de dados do "Sistema CFI'', impedia qualquer visualização desses contratos aos usuários
comuns. Dessa forma, evitava-se o risco que o pessoal de "frente de loja", ou seja, aque:les que
têm contato com os clientes, acessassem ou passassem qualquer informação de contratos 1ictícios
aos clientes que tiveram seus CPFs envolvidos nas fraudes. Evitava-se, ainda, qualquer tipo de
cobrança indevida relativa a esses contratos, o que poderia chamar a atenção dos clientes e
possibilitar a descoberta da fraude. A identificação dos contratos "invisíveis'' só era factível
mediante consultas diretas nas bases do "Sistema Finance", só possível ao pessoal da área de
desenvolvimento da OBOÉ CARD, responsável pela gestão e manutenção do sistema, ou para
usuários com "permissão especial" em consultas específicas29 •
20.
Com relação ao fluxo financeiro, as ordens eram passadas por ex-diretores ao
setor de tesouraria, via de regra, sem fazer menção à natureza dos valores que seriam
transferidos. Baseados nessas ordens, como será explorado mais detalhadamente no item 5.7, o
pessoal da tesouraria da OBOÉ CFI executava transferências e passava instruções para o pessoal
da tesouraria da OBOÉ CARO avisando dos recursos transferidos e dando instruções sobre
possíveis retornos. Ainda como será demonstrado no tópico 5.7, os valores relativos a alguns
lotes foram desviados para a ADVISOR, cujos serviços de tesouraria eram executados pela própria
área de tesouraria da OBOÉ CFI.
21.
Cabe ressaltar que era evitado o contato entre o pessoal da tesouraria da OBOÉ
CFI e o pessoal responsável pelas conciliações bancárias, alocados na contabilidade. Na n:1aioria
das vezes, os recursos relativos à liberação de contratos fictícios, assim como os recursos
decorrentes de outras fraudes, eram transferidos em valores quebrados ou em datas não
coincidentes com a inserção no "Sistema CFl" ou com a contabilização, gerando pendências de
conciliação bancária, de forma a dificultar o rastreamento das fraudes.
22.
Toda essa segregação de funções ficou muito clara ao longo dos trabalhos dessa
Comissão. Apesar da disposição em colaborar demonstrada pelo pessoal das áreas envolvidas,
explicando e mostrando tudo o que era pertinente às suas tarefas, o entendimento da interligação
entre os desdobramentos das fraudes foi bastante difícil e, muitas vezes, só possível a partir da
abertura de arquivos extraídos do computador que era de uso de um ex-diretor.
23.
Para estimar o efeito dessas fraudes sobre a situação econômico-financeira da
Oboé CFI a partir de junho de 201 O, descontamos dos valores totais envolvidos 0,5% dos valores
relacionados na tabela 1, correspondente à provisão contabilizada, já que as operações eram
classificadas no nível A da Resolução 2.682/99. Os resultados expostos na tabela 4 abaixo
mostram a relevância da fraude que, por si só, independente de qualquer outro ajuste, já era
capaz de virar o patrimônio líquido para uma situação líquida negativa desde a primeira database afetada pela mesma, junho de 201 O. Para 14/9/20 li, consideramos o valor efetivamente
ajustado no tópico 3.2.4, R$ 116.256 mil.

29

Segundo pudemos apurar, apenas os gerentes das áreas de convênios e captação e operações da OBOÉ CF! tinham essa permissão especiaL
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Tabela 4- Evolução da Situação Patrimonial da OBOÉ CF I, com estimativa dos efeitos das fraudes relacionadas aos contratos
fictícios gerados em lotes em 20 I O e 20 li
Valores em R$ mil
2011/06

1-ACRLP
LI- DISPONIBILIDADES
1.2- APLIC. INTERF DE LIQUIDEZ

2010/12

2010/06

2009/12

2009/06

195.428

182.679

165.826

148.471

127.838

87.801

8.384

6.497

2.167

4.361

6.074

1.771

316

300

980

944

907

423

14.319

29.561

29.760

38.834

16.819

Fundos de Curto Prazo

4.334

2.533

4.640

189

170

Fundos administrados pela OBOÉ DTVM

3.474

20.907

20.765

31.313

16.649

Fundos de Participações

5.298

5.322

4.356

1.3- TVM.

2008/12

Renda Variável

4.384
2.948

4.186

1.001

166.206

134.640

121.464

(84.495)

(42.300)

(22.389)

1.4- RELAC. INTERFlNANCEIRAS
1.6- OPERA COES DE CREDITO

(-)Contratos jictfcios de 2010 e 2011

97.657

95.360

80.902

1.8- OUTROS CREDITOS

1.394

2.373

7.388

4.047

6.745

2.539

1.9- OUTROS VALORES E BENS

4.808

5.122

3.067

2.628

1.934

2.167

2- PERMANENTE

1.136

1.147

1.106

1.039

5.318

5.388

4- PCELP

179.804

168.659

156.782

151.555

128.189

81.433

4.1 - DEPOSITOS

170.852

163.215

148.373

130.728

111.955

76.148

RDBs (4 15.1 O 20-5)

66.670

68.455

75.313

65.343

75.417

75.616

DPGEs (41.5.10.21-2)

104.182

94.760

73.061

65.158

36.538

OUTROS DEP.J41 9 00 00-4)

227

533

Letras de Câmbio- LC's (4.3.0.00.00-5)

2.246

3.483

4.934

6.611

9.271

2.008

OUTRAS OBRIGA COES

6.707

1.961

3.475

14.216

6.963

3.277

16.759

15.168

10.151

(2.045)

4.967

I 1.756

(67. 736)

(27.132)

(12.238)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO INFORMADO

PL expurgando o efeito das fraudes descritas no item 5.2.1

Fonte: Balancetes extraídos do Sisbacen, exceto 1419/2011, e estimativas descritas ao longo do item 5.2.1

5 .2.2

Cartões de crédito

De acordo com o que foi possível apurar, as fraudes relacionadas à cria1~ão de
ativos fictícios com base em operações com cartões de crédito começaram a ser praticadas pelos
ex-administradores a partir de janeiro de 2007, com base no que foi chamado internamente de
convênio Unique, em referência ao nome comercial dado aos cartões emitidos pela OBOÉ CARO.
2.
Entre janeiro de 2007 e a data da intervenção, essas fraudes tiveram diferentes
mecamcas e envolveram não somente operações ativadas diretamente no grupo 1.6 da OBOÉ
CFI, mas também operações ativadas indiretamente, via FUNDO REGENTE, em momentos onde a
OBOÉ CFI era sua única cotista, além do FUNDO CLÁSSICO, que também impactou a situação
econômico-financeira da OBOÉ CFI de forma indireta, como descrito no item 3.2.3. No caso do
FUNDO CLÁSSICO, a fraude causou prejuízos também a cotistas para os quais o fundo foi
distribuído.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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3.
Em todas, a essência era a mesma: ocultar nas cessionanas a situação de
inadimplência dos titulares dos cartões que davam origem às faturas e valores a faturar que
eram cedidos. Essa situação de inadimplência só era possível de ser revelada nas bases de
dados do sistema de cartões da OBOÉ CARD, o "Sistema Card".

5.
Como característica inerente ao seu negócio, mensalmente, a OBOÉ CARO gerava
faturas para todos os titulares de cartões por ela emitidos que tivessem algum tipo de débito, seja
de compras, de saques (saque mais 30) ou de juros e outros encargos. Com isso, ainda que o
cliente não efetuasse nenhum pagamento do saldo devedor de uma fatura, no mês seguinte, era
emitida nova fatura somando ao saldo devedor da fatura anterior os juros e encargos referentes
ao mês. Com isso, em cartões inadimplentes a períodos mais longos, os valores das faturas são
significativamente maiores do que o valor do principal (ou seja, as compras e saques·
efetivamente feitos pelos titulares dos cartões). Do valor total das faturas atrasadas há mais de
180 (cento e oitenta) dias, o montante total de juros, encargos e tarifas chega a 84% do saldo das
faturas, conforme será demonstrado na tabela 2, mais adiante.
6.
Assim, na prática, ainda que uma fatura relativa a um cartão inadimplente a um
período longo possa representar um direito creditório, de acordo com o contrato assinado com o
seu titular, é virtualmente impossível receber esse valor de fatura integralmente. Em casos de
renegociação, quando se consegue recuperar algum dinheiro, via de regra, os encargos e até parte
do principal são descontados. A partir de 120 dias de atraso 31 , o "Sistema Card", inclusive, deixa
de imprimir automaticamente a fatura para envio ao cliente.
7.
A operacionalização das cessões para a OBOÉ CFI se dava a partir de uma rotina
que permitia que, através do "Sistema CFl", fossem selecionadas faturas e valores a faturar
("saque mais") a serem cedidos. Todas as faturas e valores a faturar ficavam disponíveis para a
seleção, independentemente da situação de inadimplência dos titulares dos cartões que lhes
davam origem. A OBOÉ CFI determinava um valor e a área de tesouraria da OBOÉ CARO, através
de uma tela específica criada no "Sistema CFI'', selecionava as faturas e valores a faturar de
forma a atingir o valor solicitado.
8.
Além da questão da inadimplência dos titulares de cartão, havia a hipótes(: ainda
de cessão múltipla de direitos creditórios32 • Conforme pudemos apurar, a operacionailização
30

Produto da OBOÉ CARD que pennitia, aos titulares de cartões por ela emitidos, o saque em dinheiro através dos seus terminais, dentro dos
limites dos cartões. Sobre esses saques, passavam a incidir juros imediatamente, que chegam a 13% a.m., além de uma tarifa por operação de
R$ 5,50
31
São enviadas 4 (quatro) faturas, acumulando os juros (0, 30, 60, 90 dias) A partir da quarta não paga, o "Sistema Card" continua emitindo as
faturas, sempre acumulando os juros sem, porém, imprimi-las e enviá-las aos clientes
32
Na tela para cessão, apareciam faturas e valores a faturar (saque mais e, em menor grau, compras). Podia acontecer de serem selecionados
valores a faturar já contidos em faturas. Quando havia mais de uma cessão por mês, também podia acontecer de serem cedidas faturas que englobavam os direitos creditórios de faturas anteriores do mesmo cartão. Ou seja, a fatura de um mês A é cedida. O cliente não paga e é emitida outra

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

4.
Todos os direitos creditórios teoricamente cedidos, tanto para a OBOÉ CFl quanto
para os fundos, eram registrados nas cessionárias como operações em dia, independente da
situação de inadimplência dos titulares dos cartões que lhes davam origem. No caso da OBOÉ
CFl, isso era usado como justificativa para classificar 100% da carteira derivada de operações
com cartões de crédito no nível A da Resolução 2.682/99, que enseja provisão de somente 0,5%
sobre o saldo devedor.
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9.
A fim de estimar os efeitos das fraudes Unique e Unique 2 na OBOÉ CFI naquilo
que é a essência de tais fraudes, elaboramos a tabela I, onde analisamos a situação de atraso dos
cartões que deram origem às faturas e valores a faturar que compunham o saldo contábil em cada
data-base. Para tal, foram correlacionadas as bases de dados do "Sistema CFI'' com as bases de
dados de cartões da OBOÉ CARO, contidas no "Sistema Card". O primeiro continha tabellas com
os arquivos de cessão relativos aos convênios "Unique'' e "Unique 2". Através do número da
fatura ou do número da operação (no caso do saque mais), informações que constavam no
"Sistema CFI'', foram identificados, no "Sistema Card'', os cartões que lhes deram origem. A
partir daí, foi verificada a situação de inadimplência dos titulares dos cartões, informação obtida
através do "Sistema Card". Para o cálculo do número de dias de atraso, foi considerado o período
entre cada data-base e a data do vencimento da primeira fatura na qual o titular do cartão ficou
inadimplente, seja por não efetuar qualquer pagamento, ou por fazer algum pagamento abaixo do
mínimo.
I O.
A análise englobou as datas-base de junho e dezembro entre 2007, início das
cessões do convênio Unique, e 201 O. Não foi repetida para junho de 20 I 1 e para a data-base da
Intervenção por conta da mudança na mecânica envolvida nessas fraudes a partir de julho de
20 I I, com o reprocessamento relativo à data-base de junho de 2011. Descreveremos
posteriormente essa mudança.
Tabela I -Situação de atraso dos cartões relativos às faturas e valores a faturar Unique e Unique 2
Valores em R$ mil

Unique Faturas
Até 15 dias
(Nível A, consideram os 05%
na Provisão
teórica)

Unig_ue Sag_ue mais

jun/10

dez/09

jun/09

dez/08

jun/08

dez/07

jun/07

1.443

4.538

3.570

4.345

4.491

5.572

3.683

1.754

-

-

-

-

428

-

-

539

1.971

2.576

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Unique 2 Faturas

4.164

2.971

Unq_ 2 Saque mais

6.327

3.034

Até 15 dias total

11.934

10.543

5.541

6.922

4.919

5.572

3.683

2.293

153

369

212

148

211

258

234

706

-

-

-

-

3

-

-

114

124

45

27

237

-

-

-

-

Unique Faturas
16 a 30 dias
(Nível B, I%,
mas consideramos também
0,5% na provisão teórica

dez/10

Unique Saque mais
Unique 2 Faturas
Unq 2 Saque mais

121

43

-

-

-

-

-

-

16 a 30 dias total

398

457

239

385

213

258

234

820

fatura para o mês B, englobando o saldo devedor da fatura do mês A e os encargos de mais um mês. Em um outro lote de cessão, antes da baixa
do lote no qual a fatura do mês A foi incluída, é cedida a fatura do mês B. Não testamos o impacto dessa possibilidade na OBOÉ CFI. No entanto,
para o FUNDO CLÁSSICO, onde a forma de seleção era semelhante, foi calculado um impacto de R$ 5.429 mil, 14% do total cedido na data-base
de 14.9.2011 por conta dessa situação, que também caracteriza uma fraude.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

quanto à cessão das faturas e valores a faturar do chamado convênio Unique foi a mesma do
chamado convênio Unique 2, fraude que se iniciou logo em janeiro de 2009. A diferença básica
entre as duas era a contabilização na OBOÉ CARO. Enquanto nas cessões do convênio Unique, os
recursos de fato iam para a OBOÉ CARO e as cessões eram devidamente contabilizadas na
cedente, no Unique 2 não havia qualquer tipo de registro contábil na OBOÉ CARO. Assim, os
recursos relativos ao Unique 2 tornavam-se recursos não contabilizados ("caixa dois") na OBOÉ
CFI, passíveis de desvio pelos ex-administradores, tal qual, por exemplo, os recursos decorrentes
das fraudes descritas no item 5.2. I.
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Unique Faturas
31 a 60 dias
(Nível C, mas
consideramos
I% na provisão
teórica)

61 a 90 dias
(Nível D, mas
consideramos
3% na provisão
teórica)

91 a 180 (Níveis
E, F e G, consideram os 30% de
provisão teórica)

Unique 2 Faturas

343

174

195

256

186

260

633

-

-

-

-

o

-

-

5

219

102

74

99

-

-

-

-

Unique Saque mais

Unq 2 Saque mais

57

6

-

-

-

-

-

-

31 a 60 dias total

439

451

247

294

257

186

260

639

Unique Faturas

157

307

218

128

192

193

265

658

-

-

-

-

-

-

-

6

171

102

70

93

-

-

-

-

Unq 2 Saque mais

15

2

-

-

-

-

-

-

61 a 90 dias total

343

412

289

221

192

193

265

664

Unique Faturas

454

1.096

430

558

703

824

922

1.763

-

-

-

-

o

-

-

4

425

321

256

467

-

-

-

-

15

7

-

-

-

-

-

-

Unique Saque mais
Unique 2 Faturas

Unique Saque mais
Unique 2 Faturas
Unq 2 Saque mais
91 a 180 dias total
Unique Faturas

Mais de 180
(Nível H, 100%
de provisão)

163

894

1.424

686

1.026

703

824

922

1.767

24.990

2Ll48

19.188

13.254

16.877

6.302

6.485

2.482

-

-

-

-

-

-

-

3

24.487

25.499

13.772

10.102

-

-

-

-

23

51

-

-

o

-

-

-

Unique Saque mais
Unique 2 Faturas
Unq 2 Saque mais

49.500

46.697

32.961

23.356

16.878

6.302

6.485

2.485

TOTAL ANALISADO

+de 180 dias total

63.509

59.984

39.964

32.203

23.161

13.335

11.848

8.667

PROVISÃO TEÓRICA ESTIMADA

49.845

47.196

33.207

23.710

17.122

6.586

6.792

3.057

318

300

200

161

116

67

59

43

PROVISÃO TEÓRICA OMITIDA

49.527

46.896

33.007

23.549

17.007

6.520

6.733

3.014

Faturas totais da Card (atraso> 60 dias)

63.652

53.849

47.863

37.953

50.775

40.663

21.120

3.695

Faturas totais da Card

73.055

62.462

56.259

45.551

59.576

49.552

28.681

9.392

PROVISÃO CONTABILIZADA

Fonte: Bases de dados do "Sistema CF!" correlacionadas com as bases de dados do "Sistema Card"

Tabela 2- Comparação do Principal contra os Juros, Encargos e Tarifas referentes às cessões Unique e
Unique 2 com cartões atrasados a mais de 180 dias
Valores em R$ mil
dez/10

jun/10

dez/09

jun/09

dez/08

8.087

5.811

4.053

3.342

.iun/08
1.590

dez/07

7.981

1.655

iun/07
798

1ur Enc Tarifas
% Jur Enc Tarifas

41.519

38.610

27.150

19.303

13.536

4.712

4.830

1.687

84%

83%

82%

83%

80%

75%

74%

68%

Mais de 180 d total

49.500

46.697

32.961

23.356

16.878

6.302

6.485

2.485

Principal

Fonte: Bases de dados do "Sistema CF!" correlacionadas com as bases de dados do "Sistema Card"

11.
Com base nas faixas de atraso de cada cartão, foi calculada uma provisão teórica
estimada, tomando por base a aplicação dos percentuais determinados pela Resolução 2.682/99
sobre o total de cada faixa 33 • A provisão contabilizada foi calculada com base na aplicação do
33

Calculada, com base na aplicação dos percentuais indicados em cada faixa, sobre o total de cada faixa. Nas faixas de menor atraso, fomos
menos rigorosos em relação aos percentuais mínimos de provisão determinados pela Resolução 2.682/99. Assim, para cartões até 30 dias, foi
considerado o percentual de 0,5%, como se fossem operações em dia. Na faixa de 31 a 60 dias, consideramos I% ao invés de 3% e, na faixa de

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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percentual de 0,5% sobre o total analisado3\ já que todas as operações estavam classificadas no
nível A. A tabela mostra que, ainda que as cessões fossem regulares do ponto de vista formal ou
do fluxo de recursos entre cedente (OBOÉ CFI) e cessionária (OBOÉ CARD), a omissão da
situação de inadimplência dos titulares dos cartões que davam origem às faturas e valores a
faturar que integravam as cessões nos registros da OBOÉ CFI implicava em um ativo inflado em
valores que variaram de R$ 3.014 mil em junho de 2007 a R$ 49.527 mil em dezembro de 2010.

13.
Conforme já mencionado, o chamado convênio Unique 2 começou a ser operado
em janeiro de 2009, justamente o período onde a OBOÉ CFI começa a ter um forte ingresso
líquido de recursos por conta das captações em condições especiais explicadas no item 5.1. Sua
diferença para o convênio Unique era basicamente por conta da contabilização das cessões na
cessionária, OBOÉ CARD. Enquanto no Unigue, pode-se afirmar que os recursos iam para a
35
OBOÉ CARO e as cessões eram registradas em sua contabilidade , no Unigue 2, os r'ecursos
não iam para a OBOÉ CARO, ao menos de forma identificável na contabilidade.
14.
As liberações correspondentes às operações de Unique 2 tornavam-se "caixa
dois", passíveis de desvio por parte dos ex-administradores da Instituição. As considerações a
respeito do fluxo dos recursos não contabilizados gerados pelas diferentes fraudes praticadas
pela OBOÉ CFI serão tecidas no tópico 5.7 do presente texto.
15.
O único contrato formal entre OBOÉ CFI e OBOÉ CARD encontrado que,
teoricamente, amparava as cessões era um contrato genérico, sob o título "Acordo de
Relacionamento Comercial e Outras A venças", assinado em 10.1.2006, anexado às
fls. 8561/8562 dos autos do presente inquérito. Sobre tal contrato, destacamos apenas o item 1.3
da cláusula primeira que, a respeito dos critérios de elegibilidade para a concessão de limites
pela OBOÉ CF!: "I- deverão ter no pólo passivo devedores adimplentes, vedada a concessão a
devedor inadimplente ou com restrições cadastrais".
16.
Para cada lote de cessão, não havia nenhum tipo de contrato capaz de formalizar o
valor envolvido, as operações que estavam sendo cedidas, a taxa, ou mesmo o vencimento. Tudo
ficava restrito às informações inseridas nos sistemas. Assim, surgem dúvidas sobre a validade
formal com que as cessões eram efetuadas e se, com esse grau de formalização, a OBOÉ CFI teria
instrumento válido para reclamar junto à OBOÉ CARD os valores referentes aos ativos adquiridos

61 a 90 dias, consideramos 3% ao invés de 10%. Entre 91 e 180, consideramos tudo 30%, sem considerar as faixas de 30%, 50% e 70% previstas
na citada resolução.
34
A pequena diferença a menor entre esse total analisado e os saldos contábeis dos produtos 1074 e 7021 da tabela I, apresentada no item 5.1,
diz respeito à apropriação de encargos entre a data de cessão e a data-base, já que na análise foram considerados os valores das faturas e saque
mais na data da cessão.
35
Até dezembro de 2009, o saldo do Unique ficava teoricamente na conta 1.1.2.08.001 (Conta conforme Sistema Totvs RM, responsável pela
contabilidade oficial da OBOÉ CARO). A partir de então, passou a ser creditado diretamente na conta 1.1.2.02.007, que registra os créditos a
receber de usuários de cartões. Os saldos não conferem exatamente com os controles de geração de Unique, extraídos a partir do "Sistema CFI"
No entanto, em ordem de grandeza, são próximos e, segundo informações do analista de controle que está respondendo pela contabilidade da
OBOÉ CARO, representava de fato a contabilização do Unique.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

12.
As duas últimas linhas da tabela 1 têm por base o total de faturas em aberto na
OBOÉ CARD em cada data-base, conforme informações do Sistema Card. Foram incluídas para
dar uma idéia da dimensão do quanto a OBOÉ CARD dispunha de faturas para cessiio e da
situação de inadimplência de tais faturas.
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nas cessões, especialmente em uma situação de ruptura como, por exemplo, em uma Intervenção
que atingisse apenas uma das empresas.

18.
Em julho de 2011, conforme já mencionado, houve uma mudança na mecânica
operacional envolvida nas fraudes. Tal mudança ocorreu após o fim da fiscalização do Banco
Central, quando a equipe responsável conseguiu ter acesso, ainda que limitado, às bases de dados
da ÜBOÉ CARO, após uma série de obstáculos interpostos pelos seus ex-administradores. A
mudança atingiu a data-base de junho de 2011, que foi reprocessada.
Na nova mecânica, deixou de haver o processo através do qual a tesouraria da
19.
ÜBOÉ CARD selecionava no Sistema CFI as faturas e valores a faturar que seriam inclufdas em
cada cessão. Com isso, não havia mais vínculo entre os valores ativados na ÜBOÉ CFI e números
das faturas ou das operações de saque mais ou compras registradas nas bases de dados da OBOÉ
CARO.
20.
Com a mudança, a tesouraria da OBOÉ CARD passou a não se envolver mais,
sendo a geração das cessões feita diretamente pela área de desenvolvimento da OBOÉ CARO, sob
instruções da OBOÉ CFI. Para a geração de operações no convênio Unique 2, que representava a
quase totalidade do saldo nesse período, os valores passaram a ser arbitrados por CPF (ou
seja, estabelecidos de acordo com ato de vontade e imputados a determinados CPFs, sem
nenhuma correspondência com operações reais), com alguns cuidados de forma a dificultar a
detecção das fraudes 36 •
21.
As cessões do convemo Unique foram sendo gradativamente substituídas por
cessões para o FUNDO CLÁSSICO. Como descrito até aqui, apesar da omissão fraudulenta da
situação de inadimplência dos titulares dos cartões e da falta de formalização, as cessões do
convênio Unique tinham ao menos um aspecto regular, ou seja, o devido fluxo de recursos entre
cedente e cessionária com a regular contabilização na cessionária. Para liquidar a operação
mantendo ao menos esse aspecto regular, havia a necessidade de novos recursos. Esses recursos
vieram do FUNDO CLÁSSICO.
22.
A tabela 3 a seguir relaciona os principais contratos de cessão entre a Osot CARO
e o FUNDO CLÁSSICO que não representavam renovações de cessões anteriores, constitui:ndo-se
assim em fluxo de recursos efetivo entre o FUNDO CLÁSSICO (cessionário) e a OBOÉ CARD
(cedente):

36

A principal questão que se tentou corrigir foi evitar mandar valores superiores a R$ 5 mil por CPF, o que ocorria em grande parte das opera·
ções cedidas na mecânica anterior, dado ao alto valor principalmente das faturas inadimplentes.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

17.
Não obstante as dúvidas quanto à validade formal das aquisiçoes dos direitos
creditórios e a não localização de registros contábeis na ÜBOÉ CARO das cessões referentes ao
convênio Unique 2, para efeitos de estimativa sobre o impacto dessas fraudes na situação
econômico-financeira da ÜBOÉ CFI até dezembro de 201 O, consideramos tão-somente os efeitos
do atraso, conforme exposto na tabela 1. Utilizamos esse critério por conta de que os direitos
creditórios cedidos eram identificáveis, ao menos via sistema.
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Vr. Principal
(R$)

SALDO
DEVEDOR
{R$1

Data
Operação

N."do
Contrato

Dta. do
Contrato

21/12/2010

008

21/12/2010

4.500.108,0 I

5.244.896,04

30/12/201 o

009

30/12/201 o

980.774,60

6.245.20 I ,55

27/01/2011

013

27/0!/2011

1.620.276,94

8.018.300,45

15/04/2011

026

15/04/2011

4.700.175,47

13.154.416,49

20/04/2011

027

20/04/2011

4.086.235,84

17.314.560,26

25/04/2011

028

25/04/2011

3.799.763,74

21.189.987,96

05/05/2011

029

05/05/2011

4.618.832, 70

25.900.798,76

10/05/2011

032

10/05/2011

3.725.863,64

29.848.177,20

03/06/2011

036

03/06/2011

3.003.545,19

33.196.31 O, 73

Transcrição ipsis litteris das observações da planilha de
controle do Convênio llnique, obtida junto à tesouraria da
Oboé Card.
no dia 20112110 estava vencendo o valor
OBS
R$ 7.573.892,93(A), hortl'e uma liquidação no valor
R$ 3.000.000,00 NO DIA 22112110 (esse dinh. Foi pedido ao
jimdo classico dia 21112110 e o novo valor a ser renovado será
de R$ 3.528.478,32. E R$ I.OOO.OOO,OOji devolvido a Financeira 22112 pela nossa ele do HSBC.
OBS: no dia 30112110 estam vencendo o mlor
R$ 4.99/.962,9/(B), houve uma liquidação 110 valor
R$ 1.000.000,00 NO DIA 30112110 (esse dinh. Foi pedido ao
jimdo classico dia 30112110 e o novo valor a ser renomdo será
de R$ 4.450.99/,09 (C)devido os valores renovados nas datas
anteriores ter sido menor.
OBS: No dia 27101/JJ liquidamos com a Financeira o valor
R$ 1.620.276,94.
Obs- No dia 15104111 estava vencendo o •·alar R$ 5.973.585,40
(D), houve uma liquidação no valor de R$ 4 700.175,47 (esse
dinh. Foi pedido ao jimdo Classico dia 15104, no HSBC,e
passado p/ Financeira ficando o mlor a ser renovado R$
I. 2 73. 409, 9 7( E).
Obs- No dia 20104 venceu o valor R$ 5.639.147,56(F), houve
uma liquidação no valor de R$ 4.086.235,84 (esse dinh.foi
pedido ao jimdo Classico dia 20104, no HSBC,e passado p/
Financeira ficando o valor a ser renomdo R$ 1.552.911, 73(G).
Obs- No dia 25104 venceu o valor R$ 5.803.885,48(H), houve
uma liquidação no mlor de R$ 3. 799.763,74 (esse dinh.foi
pedido ao jimdo Classico dia 25104, no HSBC,e passado p/
Financeira Ficando o valor a ser renovado R$ 3.620. 752,64(1).
Obs- No dia /0105venceu o >'alar R$ 5.998.905,72(J), houve
uma liquidação no valor de R$ 4.618.832, 70 (esse dinh. foi
pedido ao fimdo Classico dia 05105, no HSBC, e passado p/
Financeira - Saji·a, ficando o valor a ser renovado R$
1.380.073,/9(L).
Obs- No dia 25105 venceu o valor R$ 3.684.286,39(M 1horn•e
uma liquidação no valor de R$ 3. 725.863,64 (esse dinh.foi
pedido ao jimdo Classico dia 10105, no HSBC,e passado p/
Financeira- Safi'a),jicando o valor ZERADO a renovarJá
diferença( restante) no valor R$ (41.577,25) que será liquidado
dia 30105.
Nova Cessão Classico dia 03/06 R$ 3.003.545,19, liqurdado do
Normal R$ 4.473.899,21- R$ 3.041. 782.96,jicando pam renavar R$ 1.432.116,25, teremos 11111 crédito de R$
4/.696,/6,LANÇADO DIA 06!06A BAIXA E ENCARGOS, já a
renovação será lançada apenas dia 25106
Fonte: Controles da tesouraria da Oboé Card

23.
Na última coluna da tabela anterior, transcrevemos ipsis litteris as observações
colhidas a partir da planilha EXCEL através da qual a área de tesouraria da OBOÉ CARO
controlava as cessões do convênio Unique 37 • No intuito de checar a coerência das observações
obtidas no controle feito pela tesouraria da OBOÉ CARO, extraímos diretamente do "Sistema CFI"
os lotes de contratos mencionados, comprovando assim as informações, conforme tabela 4
abaixo, na qual fazemos referência à tabela anterior.

37

A planilha chamava-se "CONTROLE DE FINANCIAMENTOS DE USUÁRIOS CARO NORMAL".

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

Tabela 3- Principais contratos de cessao entre a OBOÉ CARD e o FUNDO CLÁSSICO que representam entrada de novos recursos, correlacionando com as informações dos controles do convênio "Unique"
Informações da planilha de controle do convênio Unique
Cessões da Oboé Card para o Fundo Clássico
(vide ns. 8559/8560)
(vi de ns. 8551/8552)
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Tabela 4- Lotes de contratos registrados no "Sistema C FI" no produto 7021 "CREDITO
ROTATIVO V INC CART AO CREDITO-PF", convênio 90001 "UNIQUE"
Veto.

_QTDE

Principal (R$)

REF

Dívida (R$)

20/12/201 o

2.192

7.433.331,65

7.573.892,93

20/12/2010

20/01/2011

731

3.518.949,58

3.592.694,62

30/11/2010

30/12/2010

14.442

4.874.384 00

4.973.232,81

01/12/2010

30/12/2010

11

18.357 93

30/01/2011

3.468

4.450.991,10

16/03/2011

15/04/2011

2.089

5.854.884 94

20/04/2011

1.273.409,97

23/03/2011

15/05/2011
20/04/2011

259
1.174

5.534.493,12

29/04/2011

20/05/2011

4.893

1.552.911,73

28/03/2011

25/04/2011

6.823

5.696173 40

29/04/2011

25/05/2011

2.788

3.620.752 64

11/04/2011

10/05/2011

16.810

5.883.636,61

11/05/2011

10/06/2011

1.220

1.380.073,19

29/04/2011

25/05/2011

2.788

3.620.752 64

(A)

18.730,10
4.991.962,91

30/12/2010

REF

(C)

5.973.585 40

(E)

(H)

3.684.286,39
5.998.905,72

(L)

(F)

1.574.886,93
5.803.885,48

(I)

(O)

1.294.888,09
5.639.147,56

(G)

(B)

4.544.264,49

(J)

1.408.052,14
3.684.286,39

(M)

Fonte: Bases de dados do "Sistema CFI"

24.
O FUNDO CLÁSSICO (CLÁSSICO FIDC) é um fundo aberto, destinado a investidores
qualificados, sendo que, na data da Intervenção, possuía 124 cotistas, sendo 122 investidores
individuais (45% das cotas), além dos FUNDOS REGENTE (38% das cotas) e ERUDITO (17% das
cotas). Em tese, em uma análise superficial, todas as questões envolvendo as fraudes cometidas
contra o FUNDO CLÁSSICO deveriam ser objeto de análise somente nos inquéritos atinentes à
OBOÉ CARO (cedente dos direitos creditórios que compõem à carteira do Fundo) e à OBOÉ
DTVM (administradora do Fundo).
25.
Entretanto, embora formalmente não envolvida na operação, vanos aspectos
comprovam que, na prática, a OBOÉ CFI e seus ex-administradores eram parte ativa também nas
fraudes praticadas contra os cotistas do FUNDO CLÁSSICO. Listamos alguns: (a) os recursos do
FUNDO CLÁSSICO foram usados para liquidar gradativamente as cessões entre a OBOÉ CARO e a
OBOÉ CFI decorrentes do convênio Unique, como demonstrado anteriormente. Com isso, na
prática, transferiu-se para os cotistas do fundo o prejuízo decorrente da fraude explicada
anteriormente que, antes, seria da OBOÉ CFI; (b) a essência da fraude era exatamente a mesma
dos convênios Unique e Unique 2; (c) a OBOÉ CFI era cotista indireta do FUNDO CLÁSSICO na
data da Intervenção, via participações nos fundos REGENTE e JAZZ, conforme item 3, e tt::ve sua
participação aumentada, por conta das fraudes na captação descritas no item 5.3, resultando num
impacto negativo de R$ 18.367 mil na OBOÉ CFI conforme item 3.2.3; (d) conforme
comprovado no item 5.7.1, a OBOÉ CFI foi quem proveu recursos no único momento em que o
FUNDO CLÁSSICO teve um resgate significativo; e (e) há fortes indícios que os aportes iniciais no
FUNDO CLÁSSICO foram através de transferências a revelia de clientes de RDBs emitidos pela
OsoÉ CFI, fraude descrita no item 5.3.
26.
A diferença principal na operacionalização das cessões da OBOÉ CARO para o
FUNDO CLÁSSICO em relação às cessões decorrentes do chamado convênio Unique era a
formalização. Por exigência do custodiante (Citibank), todas as cessões eram formalizadas por
termos, amparados por um contrato principal que regia as regras gerais das cessões.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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28.
Além dos convênios Unique e Unique 2, bem como do FUNDO CLÁSSICO, os
direitos creditórios derivados de cartões de crédito emitidos pela OBOÉ CARO foram usados ainda
para inflar de forma fraudulenta o ativo do FUNDO REGENTE, impactando indiretamente o ativo
da OBOÉ CFI, à época, sua única cotista. Essas operações40 começaram a ser ativadas no FUNDO
REGENTE nos últimos dias de 2009, e permaneceram inflando o seu ativo ao longo de todo o ano
de 201 O, sendo baixadas somente em maio de 2011.
29.
As operações de cartões de crédito ativadas no FUNDO REGENTE foram totalmente
fictícias. Diferentemente do que era feito com as operações ativadas diretamente no grupo 1.6,
relativo a operações de crédito, por conta dos convênios Unique e Unique 2 até junho de 2011, as
operações de cartões de crédito ativadas no FUNDO REGENTE não tinham qualquer vínculo com
faturas ou outras operações dos titulares de cartões, como compras ou saque mais. Os valores
foram simplesmente arbitrados por CPF, tomando por base os CPFs de clientes de cartões da
0130É CARO.
30.
Como não havia vinculação a faturas ou a outros títulos da OBOÉ CARO, n;io há a
1
possibilidade de fazer o aginl , como fizemos na tabela 1 para os convênios Unique e Unique 2.
Entretanto, apenas para ilustrar, fizemos a correlação entre as operações de cartão de crédito
registradas no Sistema CFI por conta do FUNDO REGENTE e a situação de atraso dos titulares de
cartões no Sistema Card com base no CPF dos mesmos. Os resultados são apresentados na tabela
5 abaixo que quase 95% do saldo era de CPFs de titulares de cartões com atraso superior a 180
dias.
Tabela 5- Situação de atraso na OBOÉ CARD dos CPFs relativos às
operações de cartão de crédito incluldas no Fundo Regente
Valores em R$ mil
2010112

2010/06

2009/12

Até 15 dias

588

351

149

16 a 30 dias

65

51

19

3 I a 60 dias

33

33

29

61 a 90 dias

33

19

33

38

O critério de inadimplência utilizado no inquérito da OBOÉ CARD foi clientes com atraso superior a 60 dias. Tendo em vista que a base de
dados utilizada para o cálculo foi extraída em 2 2.2012. foi revertida a provisão de clientes que efetuaram pagamento entre 14.9.2011 e 2.2.2012.
Assim. o valor de clientes inadimplentes refere-se a clientes que, em 14.9.2011, já estavam atrasados há mais de 60 dias e continuaram inadimflentes até 2.2.2012.
·
9
Tal situação ocorria em função de serem feitas várias cessões ao longo do mês (em setembro foram 4 e, em agosto, foram 9 cessões). Como na
geração dos arquivos de cessão, não havia a preocupação de checar se não havia outra fatura do mesmo cartão, incluída em cessões anteriores
ainda não baixadas, foram detectados vários casos de duas faturas cedidas para o mesmo cartão. Houve dois casos. inclusive, de trés faturas
cedidas para o mesmo cartão. Nesse caso. a emissão de uma fatura anula a anterior pois, se a mesma não foi paga, o débito é incluído na nova
fatura, acrescido de juros. Assim, nessas situações, as faturas antigas representam simplesmente direitos creditórios inexistentes.
40
Essas operações eram formalizadas através de CCCBs, que englobam CCBs que representavam, cada uma, um contrato inserido no "Sistema
CFI" sob o produto 8508 (Fundo Regente -PF), convênio 90000 (chamado também de Unique 2). Cada contrato, em tese, representaria um
direito creditório de cartão de crédito.
41

Estratificação de uma carteira de ativos por faixas de data de vencimento ou atraso no pagamento do principal ou parcelas

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

27.
Por conta do inquérito na OBOÉ CARO, procedemos ao exame detalhado da base
de dados de usuários de cartões no "Sistema Card" em 14.9.2011, a fim de tentarmos levantar a
sua situação econômico-financeira. Nesse levantamento, constatamos que, dos R$ 38.836 mil
relativos a direitos creditórios de cartão de crédito ativados no FUNDO CLÁSSICO, R$ 23.982 mil
(62%) era relativo a clientes inadimplentes38 e R$ 5.429 mil (14%) era relativo a faturas
duplicadas 39 •
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91 a 180 dias
mais de 180 dias
CPF sem fatura

78

255

153

16.760

14.904

14.381

200

44

3

17.755
14.767
15.657
Fonte: Bases de dados do "Sistema CFI" correlacionadas com as
bases de dados do "Sistema Card"

(a) No que tange aos valores ativados na conta 1.6, de operações de crédito,
relacionados aos convênios Unique e Unique 2 entre as datas-base de junho de 2007 e dezembro
de 20 I O, consideramos como ajuste somente a provisão teórica omitida, calculada de acordo com
a tabela I. Esse critério parte do pressuposto que as cessões eram formalmente regulares e
desconsidera o fato de não haver registros contábeis na OBOÉ CARO das cessões relativas ao
convênio Unique 2.
(b) Já para os valores ativados na conta 1.6 relacionados aos convênios Uni que e
Unique 2 a partir da data-base de junho de 20 li, ajustamos I 00% em função do fato de que eram
arbitrados por CPF, sem vinculação aos direitos creditórios da OBOÉ CARO.
(c) Em relação aos valores de ativos derivados de cartões de crédito ativados via
FUNDO REGENTE, consideramos como ajuste I 00% do saldo uma vez que, como dc~scrito,
também eram arbitrados por CPF.
Não foi possível estimar o efeito ao longo das datas-base anteriores à Intervenção
32.
dos valores derivados de cartões de crédito ativados na OBOÉ CFI via cotas do FUNDO CLASSICO.
Isso porque, como será explicado no item 5.3, uma parte significativa da participação da OBOÉ
CFI como cotista do FUNDO CLÁSSICO adveio de fraudes nas captações que, para serem
corrigidas, dependeram de manifestações dos clientes atingidos e de complexos levantamentos
sobre a movimentação dessas aplicações. Só houve tempo hábil para esse levantamento para a
data-base de 14/9/2011. Entretanto, pode-se afirmar que não há impacto até junho de 20 I O, já
que o FUNDO CLÁSSICO começou a receber aplicações, de fato, a partir de setembro de 20 I O. E,
em dezembro de 2010, o saldo do Fundo ainda era bem reduzido. Assim, na prática, a lacuna é,
basicamente, junho de 2011. Conforme tabela 2 do tópico 3.2.4, o efeito em 14/9/2011 é
R$ 41.168 mil no grupo 1.6. O ajuste nas cotas do FUNDO CLÁSSICO originais e assumidas por
conta das fraudes descritas no tópico 5.3 é R$ 18.367 mil.

Tabela 6- Evolução da Situação Patrimonial da OBOÉ C FI. com estimativa dos efeitos das fraudes relacionadas a cartões de
crédito emitidos pela OBOÉ CARD a partir de dezembro de 2008
Valores em R$ mil

Titulos contábeis
1 -ACRLP
1.1 -DISPONIBILIDADES

20ll/06

2010112

2010/06

2009112

2009/06

2008112

195.428

182.679

165.826

148.471

127.838

87.801

8.384

6.497

2.167

4.361

6.074

1.771

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

31.
As tabelas 6 e 7 a seguir estimam impacto sobre a situação econômico-financeira
da OBOÉ CFI ao longo do tempo das fraudes relacionadas descritas nesse tópico. Para elaborá-las
consideramos as seguintes premissas:

&~
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316

1.2- APLIC. INTERF DE LIQUIDEZ

300

980

944

907

38.834

16.819

14.319

29.561

29.760

Fundos de Curto Prazo

4.334

2.533

4.640

189

170

Fundos administrados pela OBOE DTVM

3.474

20.907

20.765

31.313

16.649

(17. 755)

(15.657)

( 14. 767)

5.322

4.356

4.384

4.186

1.001

134.640

121.464

1.3- TVM.

(c) (-)Operações de cartão de crédito no Fundo Regente

5.298

Fundos de Participações

423

I A- RELAC. INTERFINANCEIRAS
166.206

1.6- OPERACOES DE CREDITO
Cartões de Crédito (liquido de provisão)

48.258

j_aJ ( -JPro••isão teórica omitida
jb) ( -_1_ Valores arbitrados_por CPF a partir de junho 20/1

97.657

63.746

60.230

41.361

(49.527)

(46.896)

(33.007)

95.360

80.902

32.290

23.239

(23.549) (17.0071_

(48.2581_

1.8- OUTROS CREDITOS

I 394

2373

7.388

4.047

6.745

2.539

1.9- OUTROS VALORES E BENS

4.808

5.122

3.067

2.628

1.934

2.167

I 136

I 147

I 106

1.039

5.318

5388

4- PCELP

2- PERMANENTE

179.804

168.659

156.782

151.555

I28.189

81.433

4.1 - DEPOSITOS

170.852

163.215

I 48.373

130.728

I I 1.955

76.148

Letras de Câmbio- LC's (4.3.0.00 00-5)

2.246

3.483

4.934

6.611

9.271

2.008

OUTRAS OBRIGACOES

6.707

1.961

3.475

14.216

6.963

3.277

PATRIMÔNIO LÍQUIDO INFORMADO

PL expurgando o efeito dasfraudes descritas no item 5.2.2

16.759

15.168

10.151

(2 045)

4.967

11.756

(31.499)

(52.114)

(52.402)

(49.819)

(18.582)

(5.251)

Fonte: Balancetes extraídos do Sisbacen, exceto 14/9/20I I, e estimativas descritas ao longo do item 5.2.2

Tabela 7- Evolução da Situação Patrimonial da OBOE CF!. com estimativa dos efeitos das fraudes relacionadas a cartões de crédito emitidos
pela OBOE CARD até junho de 2008
Valores em R$ mil
2008/06

2007112

2007/06

PATRIMÔNIO LÍQUIDO INFORMADO

I 1.037

I 1.072

10.960

(-) Prol'isão teórica omirida aré de=embro de 20/1

(6.520)

(6. 733)

(3.0/4)

4.5[7

4.339

7.946

PL expurgando o efeito das fraudes descritas no item 5.2.2

5.2.3

Operações com ligadas via FUNDO REGENTE em 2009

O FUNDO REGENTE iniciou suas atividades em 18.5.2009, sendo que até o dia
18.7.2011, teve a OBOÉ CFI como única cotista. As características de sua movimentação foram
diferentes ao longo do tempo. Do início de suas atividades até os últimos dias de 2009, quando
se iniciam as aquisições de direitos creditórios teoricamente derivados de cartões de crédito
emitidos pela OBOÉ CARO, descritas no item 5.2.2 anterior, os ativos comprados pelo fundo
eram, principalmente, de dois tipos: (a) operações com a ADVISOR e; (b) ativos de baixa liquidez
que foram ajustados pela fiscalização do Banco Central na data-base de 30/6/2009 para o nível
H, ensejando provisão de I 00%. A tabela 1 abaixo demonstra as compras até 30.6.2009 (exceto
aquelas que venceram antes da data):

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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Tabela I -Compras de ativos do FUNDO REGENTE no primeiro semestre de 2009"
HISTÓRICO

DATA

VALOR

EMITENTE

CTR.

02/06/2009 Compra 09AOOOI 0272 06/07/2009 12,6825000

111.905,17 EL IMPORT COMERCIAL LTOA

71002815-6

b

02/06/2009 Compra 09DOOO 16926 30/04/201 O 22,4200000

419 994,93

RONALDO EVANGELISTA TORRES

71154124-8

b

02/06/2009 Compra 09D00016927 30/04/2010 22,4200000

435.793,14

ROBERTA PARENTE TORRES

71154120-5

b

08/06/2009 Compra 09DOOO 16966 30110/201 O 22,4200000

425.846,04

RT SERV. DE AUTOMOVEIS LTDA

71154121-3

b

08/06/2009 Comj)l"a 09D00016968 30/04/2010 22,4200000

425.846,04

RT COM. DE AUTOMOVEIS LTDA

71154122-1

09/06/2009 Comj)l"a 08F00007442 20/06/2011 0,00000000

255.908,97 WB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

70712486-7

09/06/2009 Compra 08G00008425 01/09/2009 6 17000000

274.669,88 ASSOC. DOS SERVID. DA POLICIA

70751550-5

09/06/2009 Compra 08100022714 28/09/2012 0,00000000

211.024,89

VENUS JEANS IND. E COM CONF .. LTDA

70823614-6

09/06/2009 Compra 09A00010318 07/07/2009 12,6825030

444.872,62

EPRON- ENG. E PROJETOS LTDA

71002816-4

15/06/2009 Comj)l"a 09F00007667 15/07/2009 22,2800000

1.017.422,38

b

Vide nora de rodapé41

22/06/2009 Comj)l"a 09F00013775 05/01/2010 19,5600000

2.189 801,77 NELSON OTOCH

71256900-6

a

23/06/2009 Compra 09FOOOI4753 08/01/2010 22,2800000

2.7 32.680, I 2 ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S/A

71258049-2

a

25/06/2009 Compra 09FOOOI6329 04/02/2010 22,2800000

2.532.887,00 ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S/A

71258121-9

a

30/06/2009 Compra 09F00026613 08/05/2010 22,2800000

5,078.076,07 ADVISOR GESTÃO DE A TI VOS S/A

71265058-0

Total (a)

I 0.343.643, I 9

% Ad,·isor

62%
2.152.352,77

TotaflbJ
Total Compras

16.556.729,02

Fonte OBOÉ DTVM, confirmado com Demonstrativo de Caixa emitido pelo Citibank e anexado às fls. 8623/8624

2.
Como demonstra a tabela, um total de R$ 10.344 mil, cerca de 62% do total
aportado pela OBOÉ CFI no FUNDO REGENTE, foi diretamente para a empresa ligada ADYISOR
GESTÃO DE A TI VOS S.A ..
3.
Obtivemos na pasta de documentos do FuNDO REGENTE os contratos com a
ADYISOR referidos com a letra a na tabela. Em comum aos 3 (três): a) todos são assinados pelo
ex-presidente da OBOÉ CFI; b) possuem a cláusula 4, referente a valor da garantia, zerada para
todos os tipos; e c) têm como devedor, de fato, a ADYISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A .. A tabela 2
abaixo resume as informações existentes nos contratos:
Tabela 2- Contratos de crédito entre a OBOÉ CF! e a ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A. no primeiro semestre de 2009
Cédula

Data

VIr Liberado

Prestações

VIr. PrestaçDo

Veto. I'

Fls.

712580492

23/06/2009

2.700.000 00

I

3.053.991,60

08/02/2010

8627

712581219

25/06/2009

2.500.000,00

I

2.870.516,59

04/02/2010

8628

712650580

29/06/2009

5.000.000,00

3

1.982.043,49

08/03/2010

8630

Fonte: Contratos arquivados

4.
Constatamos ainda as transferências financeiras da OBOÉ CFI para a ADYISOR nos
valores correspondentes à tabela anterior nas seguintes datas: 26.6.2009 (R$ 2.500.000,00 e
R$ 2.700.000,00) e 29.6.2009 (R$ 5.000.000,00). Os valores foram transferidos via TED emitida

42
43

Incluímos somente contratos adquiridos no primeiro semestre com data de vencimento após 30.6.2009.
Esse contrato também não constava das bases de dados do "Sistema CF!".

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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através da conta 1040-7, agência 15900, de titularidade da OBOÉ CFI, junto ao Banco Safra,
conforme comprovantes anexados às fls. 8625/8626.

Tabela 3- Lançamentos selecionados na movimentação financeira do FUNDO REGENTE
Ref

Data

Histórico

Valor

Obs.

2510612009

Compra 09F00016319 04/02/1010 22,2800000

1.531.887,00 ADV1SOR

Contrato 71258111-9

2

23/12/2009

Venda 09F00016319 04/02/2010 22,28

2801.883,55 ADVISOR

RESG. ATCP. (04/02/2010)

3

01107/1009 Compra 09F00019841 08/07/1010 11,1800000

4

23/12/2009

I

Venda 09 F00019841 08/07/20 I O 22,28

779.147,78 ADVISOR

Contrato 71174583-1

859.804,98 ADVISOR

RESG. ATCP. (08/07/2010)

5

10/07/1009 Compra 09G00069415 04/09/1010 22,2800000

346.501,11

ADVISOR

Contrato 71305921-1

6

23/12/2009

378.005,92 ADVISOR

RESG. ATCP. (04/09/2010)

Venda 09G00069415 04/09/2010 22,28

7

01/07/1009 Col11jlra 09F00019928 10/06/101011,1800000

1.365.431,55 ADVISOR

Contrato 71165106-3

8

24/12/2009

2.612.252,57 ADVISOR

RESG. ATCP. (10/06/2010)

Venda 09F00019918 10/06/2010 22 28

9

24/12/2009 Compra 09L00029428 25/01/201 O 0,00000000

2.817.393,05

lO

14/07/1009 Compra 09G00066855 05/08/2010 11,1800000

1.038.147,72 ADVISOR

li

28/12/2009 Venda 09G00066855 05/08/20 I O 22,28000000

2.235.383,94 ADVISOR

RESG. ATCP.

12

28/12/2009

Venda 09L00022611 22/01/2010 14,03000000

2.263.993,40

RESG. ATCP. (22/01/2010)

13

28/12/2009 Compra 09L00031581 25/01/2010 0,00000000

2.668.908,12

faturas de cartão da OboéCard

14

29/12/2009 Venda 09L00022612 26/01/2010 14,03

2.223.456,22

RESG. ATCP. (26/01/2010)

15

29/12/2009 Compra 09L00037375 25/01/2010 0,00000000

4.521.388, I O

faturas de cartão da OboéCard

16

13/06/1009 Compra 09FOOOI4753 08/0112010 22,2800000

2.732.680,12 ADVISOR

Contrato 71258049-2

17

30/12/2009 Venda 09FOOOI4753 08/01/2010 22,28000000

3.036.879,36 ADVISOR

RESG. ATCP. (08/01/2010)

faturas de cartão da OboéCard
Contrato 7129942141
(05/08/2~10)

18

30/12/2009 Compra 09L00042396 25/01/20 IO 0,00000000

4.620.729,58

19

30/06/2009 Compra 09F00026613 08/05/2010 22,2800000

5.078.076,07 ADVISOR

Contrato 7126505841

20

07/01/2010

5.650.112,00 ADVISOR

RESG. ATCP. (08/05/2010)

21

07/01/2010 Compra I OA00004804 05/02/201 O 20,9800000

2.867.135,55

faturas de cartão da OboéCard

22

07/01/2010 Compra IOA00006118 20/02/201 O 0,00000000

3.020.304,52

faturas de cartão da OboéCard

Venda 09F00026613 08/05/2010 0,00

Vendas (linhas 2+4+6+8+ li+ 17+20)

17.574.322,32

Compras Faturas (linhas 9+13+15+18+21+22)

20.515.858,92

faturas de cartão da OboéCard

Fonte: OBOÉ DTVM

6.
As informações expostas até aqui, portanto, já revelam indícios que as referidas
7 (sete) operações do FUNDO REGENTE com a ADVISOR caracterizam empréstimos a empresa
ligada, fato suficiente para a amparar a realização de ajustes correspondentes a essas operações.
Contudo, a situação ora descrita é muito mais grave, na medida em que as aquisições de ativos
fictícios de cartões de crédito, em montante e data extremamente próximos às datas das
liquidações desses empréstimos, apontam para a existência de fraude nessas liquidações. Em
outras palavras, ao que tudo indica, o dinheiro dessas supostas liquidações dos empréstimos
apenas transitava na conta do FUNDO REGENTE, para em seguida ser retirado dessa conta com
fundamento em aquisição de ativos fictícios de cartões de crédito.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

5.
Cabe ressaltar que, consultando a movimentação do FUNDO REGENTE no restante
do ano de 2009, constatamos ainda mais 4 (quatro) operações entre a OBOÉ CFI e a ADVISOR
com características semelhantes às referenciadas anteriormente. Ainda consultando essa
movimentação, verificamos que as 7 (sete) operações entre a OBOÉ CFI e a ADVISOR realizadas
ao longo de 2009 teriam sido liquidadas entre os dias 23.12.2009 e 7.1.2010. A tabela 3 abaixo
mostra essas supostas liquidações, bem como compras de ativos lastreados em faturas de cartões
de crédito emitidos pela OBOÉ CARO:
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É importante ressaltar, como já foi mencionado, que os contratos celebrados entre
8.
o FUNDO REGENTE e a ADVISOR possuem a cláusula referente às garantias com o valor ZERO
para todas as modalidades. Ainda assim, na pasta do FUNDO REGENTE, foram encontrados
Certificados de Cédulas de Crédito Bancário (CCCBs ou 3CBs), com valores e datas
coincidentes com os contratos 712580492 e 712581219, dos dias 23 e 25.6.2009. Não foi
encontrada 3CB relativa à operação de 30.6.2009.

9.
As 3CBs, anexadas às fls. 8631/8633, têm como emitente a OBOÉ CFI, como
depositante a OBOÉ CARD, como favorecido/detentor das CCB, o FUNDO REGENTE (~ como
responsável pela gestão, registro e agente de pagamento a ADVISOR. A relativa a 23.6.2009 faz
referência que a OBOÉ CFI recebeu da OBOÉ CARO I .234 CCBs com valor líquido de
R$ 2.700.000,00. No caso da 3CB de 25.6.2009, a indicação é de 1.183 CCBs totalizando
R$ 2.500.000,00.
Na pasta que reunia a documentação do FUNDO REGENTE, não encontramos
I O.
nenhum documento com a composição analítica das CCBs que integram as 3CBs mencionadas
no parágrafo anterior. Tampouco foi encontrado qualquer controle nesse sentido com o pessoal
da OBOÉ CFI ou da OBOÉ DTVM ou nos sistemas dessas empresas.
11.
O único registro nesse sentido que obtivemos foi recorrendo aos arquivos
eletrônicos referentes à inspeção do Banco Central na OBOÉ CFI com data-base de 30/6/200944 •
Nesses arquivos, foi encontrada ainda a cópia digitalizada da 3CB (fl. 9 121) com valor e data
coincidente com o contrato com a ADVISOR de 30.6.2009, com as mesmas referências das outras
duas mencionadas, indicando 1.791 CCBs, num total de R$ 5.000.000,00.
I 2.
A partir das planilhas mencionadas no parágrafo anterior, procedemos à pesquisa
de alguns contratos no "Sistema CFI'', constatando que os mesmos não estavam registrados no
referido sistema. Prosseguindo a pesquisa, verificamos os contratos relativos aos clientes,
pesquisando pelo código do cliente e pelo nome. Em todos os casos pesquisados, constatamos
que havia sempre um contrato registrado no "Sistema CFI'' com um código praticamente igual
ao da planilha, mudando sempre o último dígito 45 •

44

Como de praxe, as equipes de fiscalização do Banco Central armazenam em sua Intranet os arquivos eletrônicos fornecidos pelas fiscalizadas
como subsidio em pastas classificadas de acordo com os assuntos e inspeções. No inicio dos trabalhos, esta Comissão salvou todos os arquivos
que constavam na pasta relativa à OBOÉ na Intranet do Desuc I GTFOR, componente do Banco Central responsável pela fiscalização da OBOÉ até
a Intervenção. Na pasta "Fiscalização 2009 06" havia uma pasta FUNDO REGENTE. Nessa pasta, constava a pasta EXCEL "Carteira Regente_Oboé_jun09 _3.xlsx", com planilhas classificadas por datas cujos totais correspondiam às operações do Fundo Regente até 30/6/2009 listadas
na tabela 2. As planilhas dos dias 23, 25 e 30/6/2009 conferiam exatamente com as 3CBs mencionadas em tennos de valor do contrato e quantidade de contratos.
45
Em todos os casos pesquisados, o último dígito era alterado para o número sucessor. Por exemplo, o contrato 704512328, encontrado na planilha que, em tese, compunha a 3CB de 23.6.2009 não constava do Sistema CFI. Pesquisando os contratos do cliente que constavam do Sistema
C FI, encontramos o contrato 704512327, que, segundo o Sistema C FI, havia sido cedido ao Banco Sofisa em 19/8/2008.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

7.
Não obstante as conclusões apresentadas no parágrafo anterior, é rdevante
apresentar ainda algumas considerações adicionais acerca dos instrumentos que lastrearam os
empréstimos à ADVISOR, bem como das informações anteriormente prestadas ao Banco Central
acerca de tais fatos.
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13.
Com o auxílio do pessoal de desenvolvimento da OBOÉ CARO, responsável pela
gestão do "Sistema CFI", rodamos uma rotina de pesquisa para I 00% dos contratos que, :segundo
a planilha apresentada à fiscalização do Banco Central à época, compunham as 3CBs. Nessa
pesquisa, constatamos que a situação constada por nós na pesquisa manual para alguns casos se
repetia para l 00% dos casos46 •

15
A constatação exposta nos parágrafos anteriores evidencia que as informações
apresentadas ao Banco Central eram fraudadas, fazendo supor a existência de operaç:ões de
venda de ativos/créditos e não empréstimos. Cabe ressaltar que, segundo pudemos apurar nos
relatórios, foram essas informações que induziram, à época, a equipe de fiscalização a não
caracterizar essas operações com a ADVISOR como empréstimo a ligadas, o que ensejaria a
proposição de comunicação de crime ao Ministério Público Federal.
16.
Baseado no exposto, ratificamos o nosso entendimento inicial que as operações
da OBOÉ CFI para a ADVISOR ativadas via FUNDO REGENTE são empréstimos a empresa
ligada. Tais operações serviram para desviar, da OBOÉ CFI para a ADVISOR, R$ 10,3 milhões
no primeiro semestre de 2009 e R$ 5,5 milhões no segundo semestre de 2009, na medida em
que esses recursos não retornaram para a OBOÉ CFI, haja vista que, na prática, essas operações
foram substituídas por operações fraudulentas teoricamente lastreadas direitos creditórios
fictícios derivados de cartões de crédito emitidos pela OBOÉ CARO. Adicionalmente, fica
evidenciada também a apresentação de informação fraudada à fiscalização do Banco
Central, induzindo-a ao entendimento equivocado acerca da real natureza das operações.
17.
Para estimar o efeito sobre a situação econômico-financeira da OBOÉ CFI das
operações via FUNDO REGENTE descritas nesse tópico 5.2.3, consideramos os seguintes critérios:
(a) as operações com a ADVISOR são ajustadas em I 00% uma vez que, em essência, caracte:rizam
desvio de recursos da Oboé CFI 47 ; (b) ajustamos ainda na data-base de 30.6.2009 o vailor do
contrato não encontrado relativo a 15.6.2009, mas para o qual constatamos fraude na
apresentação de informações ao Banco Central 48 ; (c) adicionalmente, ajustamos os contratos que
foram ajustados para o nível H da Resolução 2.682 pela fiscalização do Banco Central na database de 30.6.2009. A tabela 4 a seguir resume o efeito dos ajustes mencionados.

46

Ou seja, em todos os casos havia no "Sistema CF!" um contrato com numeração praticamente igual, tendo como diferença apenas o último
dígito, correspondente ao antecessor do apresentado na planilha. Em todos os casos, o contrato que constava no "Sistema CF!" havia sido cedido
ao Banco Daycoval ou ao Banco Sofisa em agosto de 2008.
47
Na data-base de 30/6/2009, consideramos o valor de R$ 10.344 mil relativo ao valor de compra dos 3 contratos. Não consideramos encargos.
uma vez que a relevância dos mesmos é mínima, já que as operações foram muito próximas ou mesmo na própria data-base. Para a data-base de
31/12/2009. consideramos o valor de R$ 5.650 mil, valor correspondente à liquidação 7 dias depois da única operação que permanecia em aberto,
conforme tabela 4. Desprezamos os encargos entre 31/12/2009 e 711/201 Oem função da baixa relevância.
48
Para tal, consideramos o valor de compra de R$ 1.017 mil.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

14.
A operação de 15.6.2009, para a qual não foi encontrado o contrato, nem
fisicamente, nem nas bases de dados do "Sistema CFI", também constava dos arquivos da
fiscalização do Banco Central. Tanto a 3CB quanto a planilha EXCEL com a composição
analítica faziam referência a 775 CCBs totalizando R$ 1.016.152,19. Para esses, fizemos o
mesmo teste descrito nos parágrafos anteriores e constatamos a mesma situação.
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Tabela 4- Evolução da Situação Patrimonial da OBOÉ CF!, com estimativa dos efeitos das operações via Fundo Regente em 2009
Valores em R$ mil

I -ACRLP
I .I -DISPONIBILIDADES
1.2- APLIC. INTERF DE LIQ_UIDEZ
13-TVM.

2010/12

2010/06

2009/12

2009/06

I 95.428

182.679

165.826

148.471

127.838

87.801

8384

6.497

2.167

4361

6.074

1.771

316

300

980

944

907

423

14.319

29.561

29.760

38.834

16.819

Fundos de Curto Prazo

4.334

2.533

4.640

189

170

Fundos administrados]Jela OBOÉ DTVM

3.474

20.907

20.765

31.313

16.649

(5.650)

(10.344)

(«)operações com a Advisor
j/JJ_contrato de 1516!2009

(1.017)

_ft)operasiJes ajustadas pela fiscalizaçDo do Bacen

(2.152)

5.298

Fundos de Participações

2008/12

5322

4.356

4384
2.948

Renda Variável
1.4- RELAC INTERFINANCEIRAS

4.186

1.001

166.206

134.640

121.464

97.657

95360

80.902

1.8- OUTROS CREDITOS

1394

2.373

7.388

4.047

6.745

2.539

1.9- OUTROS VALORES E BENS

4.808

5.122

3.067

2.628

1.934

2.167

1.6- OPERA COES DE CREDITO

2- PERMANENTE

l.l36

I 147

l.l06

1.039

5.318

5.388

4- PCELP

179.804

168.659

156.782

151.555

128.189

81.433

4.1 - DEPOSITOS

170.852

163.215

148.373

130.728

111.955

76.148

Letras de Câmbio- LC 's(43.0.00.00-5~

2.246

3.483

4.934

6.611

9.271

2.008

OUTRAS OBRIGACOES

6.707

1.961

3.475

14.216

6.963

3.277

16.759

15.168

10.151

(2.045)

4.967

I 1.756

(7.695)

(8.546)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO INFORMADO
PL expur/[mtdo o efeito das fraudes descritas no item 5. 2.3

Fonte: Balancetes extrafdos do Sisbacen, exceto 14/9/2011, e estimativas descritas ao longo do item 5.2.2

5.2.4

PRODUTO 6106- FGC CONVÊNIOS

Como já explicado, a marcação de "invisível" nos contratos de operaçiio de
crédito no "Sistema CFI" inibia a visualização dos contratos pelos usuários do sistema, exceto
aqueles com permissão especial. Via de regra, esse jlag identificava operações fictícias geradas
pela OBOÉ CFI para inflar fraudulentamente o seu ativo e desviar recursos. No entanto, além das
fraudes descritas nos itens 5.2.1 e 5.2.2, esse jlag marcava como "invisíveis" ainda contratos no
produto 61 06, denominado FGC -convênios.
T'kl' I - E"loção

'""""do ""'ml" oo pn>do" 6106 m,=dm oomo "m"l'lwl'""' "SI'k'"' CF\" RS

Contratos "lnvisfveis"
61061 FGC-CONVENIOS

I

'"' j

I jun/ll I dez/lO I jun/10 I dez/09 Ijun/09 Idez/08
1.0491
1.500 I 2.4951 4.4931 6.1131 8.4471
-

lt4/09/20ll

Fonte: Bases de dados do "Sistema CF!"

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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3.
Para suprir a garantia e acessar a captação em condições especiais, os exadministradores da OBOÉ CFI fraudaram contratos existentes para adequá-los às condições do
FGC. No entanto, foram mantidos saldos devedores, valores de parcela e quantidade de parcelas
de forma que, para os tomadores, nada mudava. Os "contratos novos" foram marcados como
"invisíveis" para evitar contestações (haja vista que alguns dados divergiam dos contratos
efetivamente celebrados com os clientes, verbi grafia: data do contrato).
4.
Não há de se falar em ajustes na situação econômico-financeira por conta dessas
operações já que, embora representem fraude, os direitos creditórios não são fictícios. Segundo
pudemos apurar, os valores vêm sendo recebidos normalmente pela OBOÉ CFI, o que pode ser
percebido pela redução dos saldos, que está se dando por amortização. Assim, o efeito alcançado
pelos ex-administradores por conta da fraude foi basicamente acessar em maior grau a linha
especial do FGC. O desvio de recursos ocorre apenas de forma indireta já que, por tudo o que foi
apurado, a alavancagem proporcionada por essa captação em condições especiais, conjuntamente
com os DPGEs serviu defunding para várias outras fraudes praticadas pelos ex-administradores.

5.3

FRAUDES NAS CAPTAÇÕES

Conforme demonstrado no item 3.3.1, a rubrica de depósitos a prazo foi ajustada
em R$ 35.027 mil, valor equivalente a quase 2 vezes o último patrimônio líquido informado
pelos ex-administradores da OBOÉ CFI ao Banco Central. Desse total, R$ 23.187 mil eram
referentes a RDBs (Recibos de Depósito Bancário) emitidos pela OBOÉ CFI, mas omitidos de
forma fraudulenta da contabilidade. O restante, R$ 11.840 mil, foi relativo a títulos denominados
"Certificado de Aplicação", que constam como de emissão da OBOÉ DTVM, mas cujas
características irregulares, inclusive na comercialização, levaram o Interventor I Liquidante e o
Fundo Garantidor de Créditos (FGC) a equipará-los a RDBs emitidos pela OBOÉ CFI, tanto para
o reconhecimento da obrigação no passivo da Instituição, quanto para as indenizações pagas pelo
FGC por conta do regime especial.
2.
Em comum a essas situações o fato de que as operações estavam registradas no
"Sistema CFI'', mas omitidas no "Sistema Finance". No caso de RDBs registrados no "Sistema
CFI'', por se tratar de sistema de FrontO.ffice, todas as informações que chegavam ao cliente,
inclusive documentais, como os próprios RDBs físicos, extratos ou consultas os faziam crer que
suas aplicações eram regulares, como qualquer outro RDB emitido pela OBOÉ CFI. No entanto,

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

2.
Segundo pudemos apurar, diferentemente dos contratos descritos no item 5.2.1,
esses contratos não representavam direitos creditórios fictícios. Tampouco, como nos contratos
descritos no tópico 5.2.2, havia provisão omitida de forma fraudulenta da contabilidade. No
início de 2009, como condição para as operações através das quais a OBOÉ CFI captou recursos
do FUNDO GAMA via emissão de LCs, o FGC exigiu como garantia a vinculação de direitos
creditórios que atendessem a determinados critérios de elegibilidade. Contudo, a carteira da
OBOÉ CFI, à época, não tinha direitos creditórios suficientes que atendessem aos critérios de
elegibilidade do FGC.
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os RDBs envolvidos nessa fraude eram omitidos do "Sistema Finance". O "Sistema Finance'' é o
sistema de BackO.fjice, sem nenhuma interação com os clientes, mas responsável por todas as
informações contábeis e de apuração de limites operacionais.
Parte desses RDBs omitidos da contabilidade era relativo a uma fraude referida
em diversos controles internos da OBOÉ CFI como "New Base". Nessa fraude, os recursos
relativos aos RDBs eram desviados da OBOÉ CFI no momento da aplicação iniciaJ ou no
momento da renovação. Nos demais casos, os recursos relativos aos RDBs eram desviados da
OBOÉ CFI e apartados em fundos de investimento administrados pela OBOÉ DTVM a revelia
dos investidores. Em todas essas situações, os RDBs eram emitidos normalmente no "Sistema
CFI", gerando todas as externalidades visíveis aos clientes, mas não eram exportados para o
"Sistema Finance" (exemplos de telas do sistema às fls. 8846/884 7).
4.
Cabe ressaltar ainda, no caso das transferências a revelia, o conluio da OBOÉ CFI
com a OBOÉ DTVM, que cuidava para que nenhuma informação, nem mesmo dos custodiantes
dos fundos, chegasse ao conhecimento dos aplicadores atingidos, de forma que: esses
permanecessem acreditando que suas aplicações estavam devidamente registradas como RDBs
emitidos pela OBOÉ CFI, e não que eram titulares de cotas de fundos administrados pela OBOÉ
49
DTVM. Além disso, exatamente por ser a revelia dos clientes, a OBOÉ DTVM não exigia a
assinatura dos termos de adesão exigidos pela regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). Tampouco fazia qualquer verificação sobre se os clientes atendiam aos
requisitos de investidor qualificado aplicado aos fundos, exigência também da regulame·ntação
daCVM.
5.
No caso dos certificados de aplicação, que constavam como de emissão da OBOÉ
DTVM, também havia o registro do "Sistema CFI". No entanto, os títulos apareciam corno um
produto chamado de "swap". Os recursos eram apartados em fundos administrados pela OBOÉ
DTVM. No certificado constava uma taxa pré-fixada mas, comercialmente, a idéia deste
"produto" era de que o cliente seria remunerado pela rentabilidade do fundo para o qual seu
investimento era direcionado mas, caso essa rentabilidade fosse menor que a taxa pré-fixada
impressa no certificado, seria "compensado'' pela OBOÉ CFI, compensação essa chamada de
"swap'' (para verificar esse certificados, vide fls. 71 05/8432) 50 .
6.
No entanto, após a Intervenção, vários detentores desses certificados alegaram não
terem autorizado qualquer aplicação em fundo, afirmando terem sido informados que seus
investimentos eram em RDBs e contariam com as garantias do FGC aplicáveis aos mesmos.
Além disso, em alguns desses certificados, listados na tabela I abaixo e anexados ao pn:sente
inquérito, constava a expressamente a frase: "Este recibo representa depósito a prazo com a
garantia do FGC e será resgatado no vencimento em favor do investidor.''.

4

q

Sobre o assunto, l'ide os depoimentos de ANA CAROLINA BARBOSA PAZ (fls. 8899/8967) e de
(fls 9026/9027)
Sobre o assunto, \'ide o depoimento de ÜTÁ VIO LINS Li~ IA (fls 8896/8898)

ANGELO
50

JEAN CARLO BRASILEIRO DE
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Tabela I -Exemplos de "CERTIFICADO DE APLICAÇÃO" emitidos pela OBOÉ
que fazem menção expressa à garantia do FGC
INVESTIDOR
TÍTULO
RAIMUNDO FERREIRA FILHO
610508
MARIA GRAZIELLE DA SILVA PAIVA
611241
VICTOR SERGIO CARDOSO FERREIRA
610854
LUCIA HELENA NOGUEIRA LEIT ÀO
611007
EUSYLANE MARIA LELES CRISOSTOMO
611130
VICENTE DE PAULO MEDEIROS SOARES
610615
MARIA LUCENIGIA LIMA SOARES
610617

DTVM
FLS.

8386
8145
8247
7222
7227
7247
7418

7.
Como já foi mencionado, o Liquidante I Interventor, em decisão conjunta com o
FGC, deliberou por reconhecer esses títulos como RDBs emitidos pela OBOÉ CF!. Contribuiu
para a deliberação: a consistência das alegações dos clientes que se declaravam não cientes de
que seus investimentos estavam em fundos de investimento com os documentos apresentados
pelos mesmos; a existência de títulos, como os exemplificados acima, com menção expressa à
garantia do FGC; a inexistência na OBOÉ DTVM dos termos de adesão ou qualquer
comprovação quanto ao enquadramento dos investidores na condição de investidores
qualificados, como exige a regulamentação da CVM; a menção nos certificados à taxa préfixada, absolutamente incompatível com fundos de investimento.
8.
No entanto, diferentemente do que aconteceu com os RDBs envolvidos na "New
Base" ou transferidos a revelia para fundos de investimento, cujo reconhecimento foi
independente de qualquer manifestação dos clientes, já que o "Sistema C FI" registrava os títulos
como RDBs, o reconhecimento dos certificados de aplicação como RDBs foi condicionado à
manifestação dos investidores, processo que só foi encerrado por volta de março de 2012.
Optamos por anexar ao presente inquérito cópia de toda a documentação encaminhada por esses
investidores, às fls. 7105 a 8432, abrangendo os volumes 45 a 53.
9.
Sobre os efeitos das fraudes na captação, podemos destacar: (a) desviar recursos
da Instituição; (b) maquiar a contabilidade, demonstrando à Supervisão Bancária e aos usuários
de suas demonstrações contábeis uma situação econômico-financeira artificialmente melhorada
pela omissão do passivo; (c) fraudar os limites operacionais, reduzindo artificialmente a
exigência de capital regulamentar e; (d) sonegar as contribuições fixas devidas ao Fundo
Garantidor de Créditos (FGC) 51 • No caso da "New Base", o desvio de recursos era diretamente
para empresas ligadas e se constituía no efeito mais concreto, sendo os demais acessórios. Já nas
demais fraudes, todas envolvendo fundos de investimento, como os recursos foram desviados
para os fundos, os efeitos mais concretos foram os outros 3 citados.
I O.
No tópico 5.7.3.3 demonstramos e documentamos os efeitos contábeis, os
registros no "Sistema CFI" e o desvio de recursos para a empresa ligada Advisor de 7 (sete)
exemplos de RDBs emitidos pela Oboé CFI desviados para a "New Base".

51

A contribuição fixa do FGC é de 0,025% a.m. sobre o saldo das rubricas contábeis abrangidas pela garantia.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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Fonte: cópias dos certificados de aplicação encaminhados pelos próprios investidores ao Liquidante I Interventor e
anexados ao presente processo conforme folhas da última coluna.
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11.
A fim de estimar os efeitos das fraudes na captação ao longo do tempo, extraímos
as bases de dados de RDBs a partir do "Sistema Finance'' e a partir do "Sistema CFI". Do
"Sistema CFI", extraímos ainda as captações cadastradas como "swaps''. Os resultados estão
expostos na tabela 2 a seguir:
Tabela 2 - Evolução das fraudes na captação
Valores em R$ mil
2011/06

2010/12

2010/06

2009/12

2009/06

2008/12

(I)

Saldo Contábil RDB 's 4.1.5.10.20-5

67.708

66.670

68.455

75.313

65.343

75.417

75.616

(2)

RDBs conforme sistema "Finance"

67.708

66.670

68.455

75.313

65.343

75.411

75.616

(3)

RDBs conforme sistema "CFI"

93.842

85.410

92.662

86.277

81.394

91.626

83.672

(4)

Diferença CFI x Finance

26.134

18.740

24.207

10.964

16.051

16.215

8.056

(5)

Diferença CFI x Contábil

18.740

24.207

10.964

16.051

16.209

8.056

-

-

-

-

-

-

26 134

52

1.743

-

-

-

-

20.660

19.837

15.269

14.251

-

526

-

-

-

_16}

"Swap" Clássico conforme "C FI"

(7)

"Swap" Erudito conforme "CFI"

(8)

"Swap" Multicred conforme "CFI"

(9)

Total "Swap"

22.929

19.837

15.269

14.251

-

-

-

(JO)

Passivo total potencialmente omitido

49.063

38.577

39.476

25.215

16.051

16.209

8.056

Fonte: Bases de dados da Oboé CFI

12.
Não há a possibilidade, pela análise das bases de dados, de separar os montantes
envolvidos na "New Base'' daqueles envolvidos em transferências a revelia para fundos 53 • No
caso dos "swaps", cabe ressaltar que nem todos os clientes optaram por transformar suas
aplicações em RDBs, principalmente aqueles com valores mais relevantes de aplicação, que
teriam a indenização limitada a R$ 70 mil. No entanto, pelas características desse produto,
consideramos sempre I 00% dos "swaps" como um passivo potencialmente omitido. O valor
assumido pela OBOÉ CFI na data da Intervenção, R$ 11.840 mil, equivale a pouco mais de 50%
do passivo potencialmente omitido pelos "swaps". O valor efetivamente ajustado em 14.9 por
conta dessas fraudes foi de R$ 35.027 mil, conforme tópico 3.3.1.
Tabela 3 - Estimativa do efeito das fraudes nas captações sobre a situação líquida da Oboé CFI
Valores em R$ mil
Títulos contábeis
I -ACRLP
1.1 -DISPONIBILIDADES
1.2- APLIC. INTERF DE LIQUIDEZ

1.3- TVM.
1.4- RELAC. INTERFINANCEIRAS

52

2011/06

2010/12

2010/06

2009/12

2009/06

2008/12

195.428

182.679

165.826

148.471

127.838

87.801

8.384

6.497

2.167

4.361

6.074

1.771

316

300

980

944

907

423

14.319

29.561

29.760

38.834

16.819

4.186

1.001

A diferença na data-base de 14/09/2011 entre os R$ 23.187 mil utilizados para fins de ajuste e esses R$ 26.134 mil é devida a dois fatores
básicos. A primeira é em função dos resgates antecipados. Por limitações no "Sistema CFI", quando era permitido a um cliente fazer um resgate
antecipado, registrava-se uma operação de crédito em nome desse cliente, cujo valor era descontado quando do resgate no vencimento. A planilha
anexada à n. 8828 demonstra um valor de R$ 1.672 mil em operações de crédito dessa natureza em aberto em 14/9/2011. O levantamento da área
de captação utilizado para o ajuste já desconta esse valor. O restante da diferença, R$ 1.275 mil é possivelmente devido a imprecisões no cálculo
do valor atualizado dos RDBs na base extraída do "Sistema CFI", que foi feito por macro, enquanto o "Finance" calcula automaticammte. O
cálculo por macro pode conter imprecisões.
53
No entanto, a composição analítica dos RDBs a revelia preparada pela área de captação, anexada às fls. 8852/8855, indica que apenas as
transferências a revelia para o Multicred, de valores menos relevantes datam de 2008. As transferências a revelia para o Clássico são basic<:mente
do final de 20 I O, quando ocorrem os primeiros aportes no Fundo e as do Erudito ocorrem em 20 li
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166.206

134.640

121.464

97.657

95.360

80.902

1.8 -OUTROS CREDITOS

1.394

2.373

7388

4.047

6.745

2.539

1.9- OUTROS VALORES E BENS

4.808

5.122

3.067

2.628

1.934

2.167

2 -PERMANENTE

1.136

I 147

I 106

1.039

5.318

5.388

4- PCELP

179.804

168.659

156.782

151.555

128.189

81.433

4.1 - DEPOSITOS

170.852

163.215

148.373

130.728

111.955

76.148

RDBs (4.1 5 lO 20-5)

66.670

68.455

75.313

65.343

75.417

75.616

RDBs omitidos da contabilidade

18.740

24.207

/0.964

16.051

16.215

8.056

Certificados de Aplicação "swaps"

19.837

15.269

14.251

104.182

94.760

73.061

65.158

36.538

DPGEs (4 I 5.10.21-2)
OUTROS DEP. (41 9 00 00-4)

227
2.246

Letras de Câmbio- LC's (_4.3.0.00.00-5)
OUTRAS OBRIGACOES
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO

PL considerando os passivos potencialmente omitidos

3.483

4.934

6.611

533
9.271

2.008

6.707

1.961

3.475

14.216

6.963

3.277

16.759

15.168

10.151

-2.045

4.967

11.756

(2/.818)

(24.308)

(15.064)

(18.096)

(11.248)

3.700

Fonte: Balancetes contábeis da Oboé CF! e ajustes da Comissão de Inquérito

I 3.
Cabe ressaltar ainda que, por volta de março de 2012, quase 6 meses após a
Intervenção, com a OBOÉ CFI já em fase de Liquidação, apareceram na Instituição supostos
investidores apresentando títulos alegadamente representativos de DPGEs, de valores bastante
relevantes. Diferentemente dos passivos omitidos da contabilidade que descrevemos ao longo
desse tópico, não constava qualquer tipo de registro desses títulos em nenhum sistema
corporativo da OBOÉ CFI. Dada a forte suspeita de fraude envolvendo esses documentos, o
Liquidante encaminhou cópia de toda a documentação ao Ministério Público Federal para as
devidas investigações. Dada a falta de qualquer registro nos sistemas corporativos da OBOÉ CF!
e as fortes suspeitas de fraude nos documentos apresentados, não faremos qualquer estimativa do
impacto dos mesmos sobre a situação econômico-financeira da Instituição. Anexamos cópia da
documentação enviada ao MPF às fls. 8695/8827.

5.4

FRAUDES NA EMISSÃO DE FIANÇAS

Chegou a essa Comissão a informação de que a OBOÉ CFI oferecia aos clientes,
como produto, a emissão de "Carta de Fiança Bancária''. No entanto, a contabilidade não aponta
registro algum de emissão de cartas de fiança nas rubricas específicas 54 • Tampouco os sistemas
"Finance" ou o "CFI" indicam qualquer tipo de controle de emissão deste tipo de instrumento.
2.
Obtivemos junto à área jurídica da OBOÉ CFI documentação dando conta de
execuções sofridas pela referida empresa por conta de cartas de fiança por ela emitidas
(fls. 6539/6582). A documentação serviu para corroborar a informação sobre o oferecimento
desse produto aos clientes. Resumimos a seguir:

54

Segundo o Cosi f: 7.1.9.70.00-4, Rendas de Garantias Prestadas, cuja função é registrar as rendas de garantias prestadas que constituam receita
efetiva da instituição, no período. 3.0.1.30.00-5 - Beneficiários de Garantias Prestadas, cuja função é registrar, em nome dos avalizados ou
afiançados. os avais e fianças prestados pela instituição. Esta última é uma conta do grupo de compensação, que não afeta diretamente o patrimônio nem o resultado da Instituição, sendo utilizado apenas para controle.
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Tabela I -Resumo da documentação relativa a cartas de fiança emitidas pela OBOÉ CFI
encaminhada à Comissão de Inquérito
Emissão I Validade

Beneficiário I Afiançada

4ago20101

Delegacia da Receita Federal do R$ 21.720.00 (fl. 6544) I
Brasil
de
Administração
Tributária I Modern Service Carta da Receita Federal datada de 20.10.20 li
Locação de Mão de Obra Ltda.
informa a execução (fl. 6539)

9 mar 2007 I

INSS I Esplanada Hotéis S.A.

Auto de Penhora datado de 15.6.2009

09 mar 2012
Ilegível I Fax

R$ 30.000.00 (fl. 6557) I

Serviço Florestal Brasileiro
Domini Serviços Corporativos

R$ 1.799.99 (fl. 6557) I
Paga em 14.9.201 I conforme Guia de Recolhimento
da União

4 jan 20 li I

2 jan 2012
29 out 2010 I
9 nov 2011

Universidade Federal Fronteira do
Sul
I
Domini
Serviços
Corporativos

R$ 3.639.50 (fl. 6551) I
Execução recebida por fax em janeiro de 2012

Empresa Brasileira de Correios e R$ 147.593.76 (fl. 6572) I
Telégrafos I Captar Terceirização
Ltda.
Expectativa e Caracterização de Sinistro apresentada
pela ECT datada de 6.9.20 li

3.
Além da documentação acima, que continha cópias das respectivas cartas, nos
foram encaminhados mais dois documentos relativos a cartas de fiança. O primeiro, ap(~nas a
comprovação do pagamento de uma carta de fiança que teve como beneficiário o TRT da 153
região, no valor de R$ 22.638,00 (tl. 6578). O segundo, consulta da ANYISA à OBOÉ CFI, datada
de 4.11.2011, acerca da documentação necessária para execução de garantia da empresa CAPTAR
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (fl. 6576).
Sobre a comprovação de pagamento no valor de R$ 22.638,00, consta da
4.
documentação cópia de cheque do BICBANCO, emitido pela OBOÉ CFI com data de 20.5.2011,
nominal ao beneficiário (fl. 6582). No entanto, o verso do cheque evidencia mais um aspecto da
fraude. Não obstante haver rubrica específica para o registro do ativo decorrente do pagamento
de avais e fianças honrados 55 , a OBOÉ CFI deu saída no valor relativo ao pagamento, pela
contabilidade, através do registro de um coe em nome da afiançada 56 •

5.
O texto das cartas é o padrão de instrumentos da espécie. Destacamos o parágrafo:
"Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada nesta Instituição Financeira e,
por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, às determinações do Banco Central do

55
56

O Cosi f prevê a rubrica 1.8.1.10.00-9, "Créditos por Avais e Fianças Honrados".

Consta a seguinte observação emitida pelo sistema: "LIDER DE CDC 736116087". Em seguida. a seguinte observação manuscrita: "Referente
cumprimento garantia contrato 53/07 - TRT 15 e Tartias Com e Serviços Terceirizados Ltda (Carta-Fiança). Em consulta ao "Sistema CF!",
consta, de fato, o contrato como "visível", tendo como valor liberado exatamente o valor pago pela garantia.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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Brasil". Todas são assinadas e têm reconhecimento de firma do ex-presidente da OBOÉ CFI,
Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS.

7.
Embora as cartas de fiança não façam menção aos prêmios ou comissões cobradas
pela OBOÉ CFJ pela emissão, é razoável inferir que a prestação da garantia aos clientes não era
feita de forma gratuita. No entanto, como já foi dito, não foi encontrado na contabilidade o
registro do trânsito de quaisquer recursos dessa natureza. Assim, é possível afirmar que todo
pagamento feito pelas afiançadas por conta das cartas foi desviado da Instituição ou, se transitou
pela CFI, o fez como "caixa dois", misturado no fluxo de recursos de "caixa dois" originados
pelas demais fraudes.
8.
Além dos efeitos já citados, decorrentes da omissão de tais cartas de fiança na
contabilidade e da potencial formação de "caixa dois" pelos valores recebidos, a OBOÉ CFI
incorre também em fraude na apuração dos limites operacionais 57 •
9.
Além das cartas de fiança que foram executadas, acionando o departamento
jurídico da OBOÉ CFI, não há uma forma totalmente segura de estimarmos a quantidade e o
montante total envolvido nesse tipo de fraude, já que as cartas não eram contabilizadas nem
registradas em nenhum sistema corporativo da OBOÉ CFI. No entanto, já no final dos trabalhos,
descobrimos que a área administrativa da Instituição mantinha um controle em planilha EXCEL
(anexada às fls. 8525/8538) das cartas que passavam por ela para procedimentos de autenticação
em cartório.
I O.
Segundo esse controle, 88 cartas possuíam data de validade posterior à data da
Intervenção, totalizando um montante de R$ 6.737 mil. No total, 559 cartas foram emitidas entre
abril de 2007 e a Intervenção. O valor total das cartas era de R$ 40.737 mil. Para algumas delas,
há um valor preenchido na coluna "valor da tarifa" que, em tese, representaria a comissão
recebida pela OBOÉ CFI pela emissão das cartas. O total dessa coluna é de R$ 419 mil. Se
realmente tiver sido esse o valor recebido pela OBOÉ CFI, trata-se de montante desviado da
Instituição pelos ex-administradores, já que não há qualquer registro contábil de trânsito de
recursos dessa natureza pela Instituição. Cabe ressaltar que a maioria dos registros está com essa
coluna zerada, o que nos leva a crer que o montante desviado é significativamente maior.
11.
O controle do administrativo apresenta ainda uma coluna referente ao gerente, o
que representa um indício de que o pessoal da área comercial era remunerado pela emissão
dessas cartas não contabilizadas.

57

Segundo o inciso 111 do artigo I da Circular 3360. integra o EPR a" prestação de aval. fiança. coobrigação ou qualquer outra modalidade de
garantia pessoal do cumprimento de obrigação financeira de terceiros ... ".
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6.
A fim de nos certificarmos de que, de fato, não houve nenhum registro contábil
dessas garantias prestadas, obtivemos declaração formal do contador da OBOÉ CFJ nesse sentido,
que está anexada às fls. 6536 a 6538 deste inquérito.
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5.5

FRAUDES NO PAGAMENTO DE DARFs

2.
Para descrição da mecânica dessas operações tomaram-se os pagamentos relativos
ao mês de janeiro/2007, verificando-se o seguinte: a) das parcelas de IOF recolhido no mês de
janeiro/2007, relativas a dezembro/2006, conforme cheques descritos na ficha de razfío, nos
valores de R$ 7.488,43 e R$ 12.739, 16, somente foram encontrados os DARFs correspondentes
aos valores de R$ 7.488,43 e R$ 6.739, 16; b) da arrecadação relativa ao período de 1.1.2007 a
10.1.2007 que seria nos valores de R$ 1.886,52 e R$ 37.318,55, conforme cheques descritos na
ficha de razão, foram encontrados os DARFs correspondentes aos valores de R$ 1.886,52 e
R$ 5.318,55 e; c) da arrecadação de 11.1.2007 a 20.1.2007, cujos valores seriam de
R$ 34.143,61 e R$ 10.545,98, os DARFs encontrados referiam-se aos valores de R$ 6.143,61 e
R$ 10.545, 98.
3.
Assim, a OBOÉ CF! S.A. recolhia valores menores do que aqueles que constavam
de sua contabilidade. Embora não haja comprovação sobre a certeza do cálculo tributário, ou
seja, de que a empresa recolhia os devidos valores de imposto, o que ficou comprovado foi a
geração de recursos, através desse artificio. Como foi visto acima, geralmente, os DARFs
conservavam frações exatamente iguais às dos valores registrados na contabilidade.
4.
Durante o mês de janeiro/2007, contabilizaram-se recolhimentos de
R$ 104.122,25, contra DARFs correspondentes a pagamentos de apenas R$ 19.920,93. A
diferença de R$ 84.20 I ,32, baixada no caixa/conta de depósito da empresa configura indícios de
mais uma forma fraudulenta de desviar recursos para uso em operações fora do SFN.
5.
Numa estimativa preliminar, a partir dos dados levantados relativos aos exercícios
já referidos, os valores desviados, sob esse esquema, chegariam a R$ 7.849 mil 1;! são
demonstrados no quadro abaixo.

(Valores em milhares de reais)
ANOS
TRIBUTO
DARF DE
CONTABILIZADO RECOLHIMENTO
2007
1.546
269
2008
1.837
531
2009
1.402
494
2010
2.940
700
2011 *
2.948
830
TOTAL
10.673
2.824
*Período de janeiro a setembro.

DIFERENÇA
DESVIADA
1.277
1.306
908
2.240
2.118
7.849

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

Num exame das cópias das folhas de razão e dos DARFs relativos à conta "IOF A
RECOLHER S/ Operações de Crédito", abrangentes dos exercícios de 2007 a 2011, verificou-se
que a empresa registrava em sua contabilidade valores superiores aos que efetivamente recolhia à
Receita Federal, embora fizesse as baixas correspondentes aos valores contabilizados ou na conta
caixa ou na conta de depósitos bancários, desviando as respectivas diferenças para aplicações de
seu interesse. A comprovação desses fatos consta das cópias acima mencionadas, na
documentação do período dejaneiro/2007 a setembro/2011 (fls. 6613/7104).
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6.
A documentação pertinente aos fatos relatados consta das folhas 661317104 do
presente inquérito, recomendando-se, assim, uma comunicação dos fatos à Receita Federal, sem
perder de vista o possível efeito patrimonial do aumento de valor das atuais obrigações
tributárias registradas no balanço da OBOÉ CFI S.A ..

O Interventor encaminhou a esta Comissão, em 12 de dezembro de 2011, ofício
ao qual anexou recibos de aplicações ao portador, emitidos pela empresa ligada ADVISOR
GESTÃO DE ATIVOS S/A (fls. 6239 a 6414). Segundo o ofício, esses recibos teriam sido
encontrados na sala que, até a Intervenção, era ocupada pelo Sr. JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JUNIOR.
2.
Tendo em vista tratar-se de atuação em mercado marginal, o próprio
Interventor/Liquidante optou por encaminhar toda a documentação a respeito do assunto ao
Ministério Público Federal, conforme documentos de fls. 9028/9067.
3.
Cabe ressaltar que as apurações desta Comissão de Inquérito revelaram que a
empresa ADVISOR funciona, na prática, como uma empresa paralela à OBOÉ CFI, utilizando-se
de sua estrutura física e de pessoal. Vários controles internos eram comuns às duas empresas.
Segundo apuramos também, a gestão da ADVISOR era de responsabilidade dos exadministradores da OBOÉ CFI. Além disso, a ADVISOR foi utilizada pela OBOÉ CFI como destino
de parte dos recursos desviados por operações fraudulentas.

5.7

DESVIO DE RECURSOS E "CAIXA DOIS''
5. 7.1

rntrodução

Nos itens anteriores foi abordada a mecânica operacional utilizada pela OBO.É CFI
para a execução das principais fraudes detectadas durante os trabalhos desta Comissão. O ,efeito
potencial básico da maior parte dessas fraudes é a geração de recursos financeiros não
contabilizados, ou seja, "caixa dois", livres assim de qualquer rastreamento por parte do Banco
Central, auditoria externa ou qualquer outro agente externo. O volume de recursos envolvido nas
operações fraudulentas que, como demonstrado, aumentou a cada período, dá uma idéia do
quanto circulava de "caixa dois'' pela OBOÉ CFI.
2.
A fim de ilustrar e demonstrar como se dava a geração desse "caixa dois", vamos
abordar genericamente as principais fraudes. A mais relevante consistia na geração de créditos
fictícios, explicada no item 5.2 (criação de ativos fictícios). Quando se origina uma operaçüo de
crédito fictícia, o lançamento contábil é equivalente ao que é efetuado em uma operação real.
Resumidamente, debita-se a rubrica correspondente no subgrupo 1.6 do Cosif, contra um

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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3.
Independentemente da operação de crédito ser real ou fictícia, esse esquema
contábil era utilizado. O que diferenciava as operações reais das fictícias era o destino dado às
disponibilidades. Nas operações reais, o crédito em disponibilidades representava, de fato, uma
saída de recursos para os tomadores. Nas operações fictícias, obviamente, não há a saída de
recursos para os tomadores. Mas sempre havia o crédito em disponibilidades na contabilidade,
uma. vez que a contabilidade só admite partidas dobradas. Com isso, contabilmente, os recursos
saíam de disponibilidades, tornando-se "caixa dois" ou sendo imediatamente desviados.
4.

A fim de corroborar as afirmações, efetuamos pesquisa nos razões contábeis da
OBOÉ CFI, identificando os lançamentos contábeis relacionados às liberações de crédito de
operações identificadas como fictícias. Como destacado no item 5.2 (criação de ativos fictícios),
tais liberações ocorriam em lotes, facilmente identificáveis no "Sistema CFI" pelo já citado "flag
de visibilidade".
5.
Começamos pelas liberações do chamado convênio "Unique 2", que se m1c1ou
justamente em 2009, quando a OBOÉ CFI recebeu forte entrada líquida de recursos decorrentes
das captações em condições especiais. Através do razão da conta transitória, usada como
contrapartida de disponibilidades, selecionamos alguns lançamentos identificáveis com as
gerações de lotes de contratos do convênio "Unique 2". Diferente dos lotes de geração de
contratos, facilmente identificáveis no "Sistema CFI'' pelo "flag de visibilidade'', os lançamentos
contábeis correspondentes nem sempre são facilmente identificáveis no razão. Isso porque, na
maior parte do tempo, a digitação dos lançamentos era manual e não utilizava históricos
padronizados.
6.
A tabela I abaixo mostra o razão com as informações ipsis litteris como aparecem
no módulo contábil do "Sistema Finance". Em alguns casos, o histórico faz menção expressa ao
"Unique 2". Em outros, como "diversos contratos". No entanto, coincidem em valores e datas 59
com as liberações de contratos "Unique 2" como aparecem no "Sistema CFI'':
Tabela I- Exemplos de lançamentos de "Unique 2" encontrados no razao da rubrica "1889200000004- TRANSITO RIA DE
EMP. E FIN"
Descr. hist. Iançto.
Débito (R$)
Ano/1\lês Dia Contrapartida
7
11230030000003 LIBERACAO DE CDC RF A DIV CONT
208 019,85
200901

58

200901

8

200901

12

I 1230030000003 VR REF A ENTRAS DE DIVERSOS CONT
11230030000003 VR RF A ENTRADA DE DIVERSOS CONT

200901
200902
200902

19
li

11230030000003 VR REF A ENTRADA DE DIVERSOS CONTRATOS
1 1230030000003 VR RF A ENTRADA DE DIVERSOS CONTRATOS

19

11230030000003 VR RF ENTRADA DE DIVERSOS CONTRA TOS

200902

25

11230030000003 VR RF A ENTRADA DE DIVERSOS CONTRATOD DE CDC

236.865,46

200902

27

11230030000003 VR RF A ENTRADA DE DIVERSOS CONTRATOS

541.574,15

200903

lO

11230030000003

VR RF A ENTRADA DE DIVERSOS CONTRA TOS- EXTRA

337.913 06
5.418.367,13
620.813,05
5541310,00
633.849,92

5.642.317,32

A conta utilizada, em seu plano de contas interno, era a 1.8.8.92.00.00000-4, um desdobramento da rubrica 1.8.8.92.00-4 do Cosif(Devedores
Diversos- País).
59
Na maioria dos casos (não em todos, portanto), há perfeita correspondência entre valores e datas constantes do "Sistema CF!".
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lançamento a crédito de disponibilidades. A OBOÉ CFI utilizava uma conta transitória de
empréstimos e financiamentos 58 • Assim, nas liberações de crédito, a contrapartida do débito no
subgrupo 1.6 do Cosif era um lançamento a crédito nessa conta transitória para, em seguida,
debitar-se a conta transitória, a crédito da correspondente rubrica de disponibilidades.
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200903

27

I 1230030000003

VR RF A ENTRADA DE DIVERSOS CONTRA TOS UN IQ 2

155.448,95

200904

30

I 1230030000003

VR RF ENTRADA DOS CONTUNIQUE 2

563 378,83

200905

4

I 1230030000003

VR RF A ENTRADA DE CONT.UNIQUE 2

538.640,31

200905

6

I 1230030000003

VR RF A ENTRADA DE CONT UNIQUE 2

365.804,97

19

11230030000003 VR RF ENTRADA DOS CONT.UNIQUE 2

200905
200905

21
22
25
29

I 1230030000003

VR RF ENTRADA DOS CONT.UNIQUE 2

I 1230030000003

VR REF ENTRADA DOS CONT UNIQUE 2

670.492,83
1867.122,26
250.058,16

I 1230030000003

VR RF A ENTRADA DOS CONT UNIQUE 2

I 1230030000003

VR RF ENTRADA DOS CONT.UNIQUE 2

30
17
20

I 1230030000003

VR.RF.ENTRADA DOS DIV.CONT UNIQUE 2

I 1230030000003

VR RF ENTRADA DE DIV CT UNIQUE 2-90000 DEB 10/05110

I 1230030000003

VR RF ENTRADA DE DIV CT UNIQUE 2- 90000 DEB 18/0511 O

25
28

I 1230030000003

VR RF ENTRADA DE DIV CT UNIQUE 2- 90000

7 A 74.385,82
3.257.634,86
3 149581,55

I 1230030000003

VR RF ENTRADA DE DIV CT UNIQUE 2-90000 DEB 31/05/10

2.580.490,57

201006

lO

11230030000003 VR RF ENTRADA DE DIV CT UNIQUE 2- 90000

1095 380,15

201006

15

I 1230030000003

VR RF ENTRADA DE DIV CT UNI QUE 2- 90000

7.666.634,98

VR RF ENTRADA DE DIV CT UNIQUE 2-9000 DEB 07/06/10

3.359.726,62

200905
200905
200909
201005
201005
201005
201005

201006

21

I 1230030000003

201006

28

11230030000003 VR RF ENTRADA DE DIV CT UNIQUE 2-90000 DEB 25/06/10

161061,83
574.41705
624.521,11

1335.499,77

I 1230030000003 VR RF ENTRADA DIV. CT UNIQUE 2- 90000
2.685.606,06
Fonte: Razão contábil da OBOÉ CFI (rubrica "1889200000004- TRANSITORIA DE EMP. E FIN ... ) extraído do módulo de
contabilidade do "Sistema Finance"

201006

30

7.
Como fica claro, sempre a contrapartida é a rubrica 11230030000003, que
corresponde à conta bancária da OBOÉ CFI junto ao BICBANCO.
8.
Fizemos o mesmo procedimento selecionando alguns lotes de contratos
"invisíveis" gerados no produto 121 O ao longo de 2011. Conforme exposto na tabela 2, a
contrapartida varia entre a rubrica 11310000000007 (Reserva Bancária) e 11230080000007
(conta da OBOÉ junto ao BANCO SAFRA). No caso desses lotes, a coincidência é exata com os
valores e datas de liberação dos lotes gerados, quando consultamos o "Sistema CFI", como
mostra a tabela 3. Porém, como vimos no caso do "Unique 2" e pesquisamos em outros lotes de
contratos "invisíveis", nem sempre isso é verdade, o que contribui para dificultar o rastreamento.
Tabela 2- Exemplos de lançamentos de contratos gerados no produto 121 O encontrados no razão da rubrica "1889200000004 TRANSITORIA DE EMP. E FIN."
Ano/1\lês

Dia

Contrapartida

Descr. hist. lançto.

201103

29

I 131 0000000007

LIB CT CDC DIVERSOS RF CT.CONSIGNADOS

2.464.229,94

201103

30

I I 3 I 000000000 7 LIB CT CDC DIVERSOS RF CT.CONSIGNADOS

1.549.262,17

201103

31

I 13 I 0000000007

201106

13

11310000000007

201106

16

11310000000007

201106

17

11230080000007

201106

20

I 1230080000007

201106

21

11310000000007

201106

27

I 1230080000007

201106

28

I 1230080000007

LIB CT CDC DIVERSOS RF C'fCONSIGNADOS
LIBERACAO
CT
17 CRED.PESSOAL
coe
DIVERSOS
AG
CONSIG.TRAB.SETOR PRIVADO
LIBERACAO CT CDC · DIVERSOS AG 68 CRED.PESSOAL CONSIG.SETOR
PRIVADO
LIBERACAO
CT
coe
DIVERSOS
AG
84 CRED.PESSOAL
CONSIG.TRAB.SETOR PRIVADO
LIBERACAO CT coe
DIVERSOS
AG
170 CRED.PESSOAL
CONSIG.TRAB.SETOR PRIVADO
LIBERACAO CT coe
170 CRED.PESSOAL
DIVERSOS AG
CONSIG.TRAB.SETOR PRIVADO
LIBERACAO
CT coe
17 CRED.PESSOAL
DIVERSOS
AG
CONSIG.TRABSETOR PRIVADO
LIBERACAO
CT
DIVERSOS
AG
68 CRED PESSOAL
coe
CONSIG TRAB.SETOR PRIVADO

Débito(R$)

576 766,85
710.783,36
1.354 668,30
1.732.096.00
I 652.600,00
I .401.20 I ,00
1.500.625,~0

1.625.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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LIBERACAO CT coe
DIVERSOS
CRED PESSOAL
AG
84
11230080000007 CONSIG.TRABSETOR PRIVADO
I .459.335,24
LIBERACAO CT CDC
DIVERSOS AG I 7 CONSIGNADO EMPRESA
201106 30 I 1310000000007 PRIVADA
1.485. I 00,00
Fonte Razão contábil da OBOÉ CF! (rubrica "1889200000004- TRANSITO RIA DE EMP. E FIN.") extraído do módulo de contabilidade
do "Sistema Finance''
201106

29

Tabela 3- Comparativo de lançamentos no razão da rubrica "1889200000004" com contratos
gerados no "Sistema C FI" com_jlfoduto 121 O
Data LiberaçA o

"Sistema CFI"
Qtd.
Contratos
Valor Liberado

Ano/1\lês

Dia

201103

29

2.464.229,94

29-03-2011

2.403

2.464.229,94

201103

30

1.549.262,17

30-03-2011

1.518

I .549 .262,17

201103

31

576.766,85

31-03-2011

592

576.766,85

201106

13

710.783,36

13-06-2011

319

710.783,36

201106

16

I 354.668,30

16-06-2011

597

1.354.668,30

201106

17

1.732.096,00

17-06-2011

770

1.732.096,00

201106

20

I 652.600,00

20-06-2011

735

1.652.600,00

201106

21

1.401201.00

21-06-2011

622

1401.201,00

201106

27

I 500.625,00

27-06-2011

666

1.500.625,00

201106

28

I 625.500,00

28-06-2011

723

1.625.500,00

201106

29

1459.335,24

29-06-2011

650

1459.335,24

Débito (R$)

201106 30
661
1485 .I 00,00 30-06-2011
1485.100,00
Fonte: Razão contábil da OBOÉ CF! extraído do Sistema Finance e bases de dados do "Sistema CF!"

9.
As disponibilidades da OBOÉ CFI eram basicamente depósitos bancários e
reservas bancárias. A OBOÉ CFI tinha mais de 15 contas bancárias, segundo seu balancete.
Quando se credita disponibilidades na contabilidade, ou há um débito imediato na conta bancária
ou de reservas correspondente, ou se gera uma pendência de conciliação bancária, que é
regularizada quando se verifica o débito no extrato bancário60 •
I O.
O que se espera em uma empresa regular é que essas pendências de conciliação
bancária sejam identificadas e rapidamente regularizadas. Não é normal se verificar pendências
de conciliação bancária de valores relevantes para as quais a empresa não seja capaz de
identificar o motivo.
11.
No caso da OBOÉ CFI, o que ocorria era um caos nas conciliações bancárias, com
mumeras pendências de valores relevantes que perduravam por longos períodos e só eram
regularizadas por lançamentos quebrados, muitas vezes não correspondentes exatamente aos que
eram verificados no razão contábil referente à rubrica de disponibilidades. Por tudo o que se
apurou ao longo dos trabalhos dessa Comissão, é possível afirmar que esse caos era proposital e
60

Se o crédito em disponibilidades feito na contabilidade for, por exemplo, pela emissão de um cheque. ficará uma pendência na conciliação
bancária ("crédito no razão não debitado no extrato") até que se verifique no extrato bancário o débito correspondente, o que só ocorrerá com a
compensação do cheque. Saídas de disponibilidades por emissão de DOCs e TEDs tendem a não gerar pendências, já que os recursos são imediatamente debitados da conta corrente.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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12.
A situação de caos nas conciliações bancárias chegou a tal ponto de, em inspeção
do Banco Central na OBOÉ CFI com data-base de 31.3.2009, ser determinado ajuste de
R$ 13.592 mil por conta de inconsistências nas conciliações bancárias apresentadas. Para se
chegar a um ajuste desse montante, capaz de levar por si só a Instituição a uma situação de
passivo a descoberto, por conta de pendências de conciliação bancária, é porque a OBOÉ CFI, à
época, se disse incapaz de identificar os lançamentos que levavam às pendências. Isso corrobora
a tese de que o caos instalado nas conciliações bancárias era proposital e estratégico, tendo em
vista que fazia parecer que se tratava apenas de deficiência em seus controles internos
mascarando, assim, as fraudes descritas ao longo da presente manifestação.
13.
O fato é que quando havia o crédito contábil em disponibilidades por conta da
geração de uma operação de crédito fictícia, se gerava a possibilidade de desviar recursos para
quaisquer finalidades. No entanto, poucas vezes, esse desvio era facilmente rastreável pela
constatação do correspondente débito no extrato bancário. Na maioria das vezes, como dito,
ficava a pendência na conciliação bancária até que, quando conveniente aos ex-administradores,
era dada a destinação desejada aos recursos, resolvendo a pendência, o que muitas vezes ocorria
por valores quebrados e não exatamente nos valores creditados no razão contábil.
14.
Raciocínio semelhante pode ser aplicado às fraudes que tiveram foco na captação
(cuja mecânica operacional foi descrita no item 5.3). A fraude chamada "New Base'' era,
resumidamente, um passivo oculto. Ou seja, um RDB emitido pela OBOÉ CFI, não registrado na
contabilidade.
15.
Analisando tombos contábeis e outros registros, verificamos que ocorria geração
de "New Base" de duas formas distintas. Com novos depósitos ou na renovação. No primeiro
caso, o cliente fazia uma nova aplicação registrada somente no "Sistema CFI", mas sem o
correspondente registro no "Sistema Finance" e, consequentemente, na contabilidade. Nesse
caso, verificamos que os tombos indicam apenas o trânsito dos recursos nas rubricas de
disponibilidades (débito e crédito em rubricas de disponibilidades, exemplos às fls. 8837/8845).
Ou seja, é como se os recursos financeiros entrassem e imediatamente saíssem da contabiLidade,
sem sensibilizar a rubrica passiva de depósitos a prazo.
16.
Já quando um RDB era transferido para a "New Base" no momento em que um
cliente fazia a renovação; para a contabilidade, era como se o RDB tivesse sido resgatado no
vencimento (exemplos às fls. 8832/8836). Ou seja, o RDB era baixado no ''Sistema Finance" e,
consequentemente, na contabilidade. Mas, no "Sistema CFI", era emitido o novo RDB
correspondente à renovação. Nesse caso, o lançamento contábil padrão correspondente ao
resgate fictício era exatamente o mesmo do que ocorria quando havia um resgate real de RDB.
Debitava-se a rubrica passiva que registrava os depósitos (4.1.5.1 0.20-5) creditando uma conta
transitória e, em seguida, debitava-se essa conta transitória contra um crédito em
disponibilidades. A diferença era que quando ocorria um resgate real, os recursos
correspondentes ao crédito em disponibilidades iam para a conta do cliente que estava
resgatando. Nos resgates fictícios, correspondentes à "New Base", obviamente, os recursos não
iam para o cliente, que estava apenas renovando sua aplicação.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

parte da estratégia dos ex-administradores para dificultar o rastreamento e a identificação dos
recursos envolvidos nas fraudes.
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18.
Descrevemos até aqui o processo de geração de "caixa dois" ou desvio com os
recursos originados pelas fraudes "Unique 2'', contratos "invisíveis'' de consignado privado e
"New Base". A essas fraudes, somam-se os demais contratos "invisíveis'' (produtos I 066 e
I 040), as fraudes no pagamento de DARFs e as fraudes na emissão de cartas de fiança sem a
devida contabilização. Todas igualmente geradoras em potencial de "caixa dois'' ou desvio
imediato de recursos tanto quanto às explicadas, por processos semelhantes.
19.
Os movimentos descritos até aqui se referem a saídas de recursos da contabilidade
por conta das fraudes. Por outro lado, as fraudes geravam lacunas no caixa. No caso de
operações de crédito fictícias, por exemplo, há necessidade de dar entrada de recursos para cobrir
vencimentos de parcelas ou principal simulando, de alguma forma, o pagamento pelos
tomadores. Da mesma forma na captação, quando um cliente resolve resgatar um RDB que havia
sido transferido para a "New Base''.
20.
O que acontecia na OBOÉ CFI, muitas vezes, era a colmatação das lacunas ele uma
fraude por recursos gerados por outra fraude. Esse círculo vicioso se verificou em diversos
exemplos. Em várias situações, a OBOÉ CFI passava recursos para empresas ligadas por conta de
liberação de operações de crédito fictícias e essas empresas "devolviam" esses recursos, segundo
instruções da OBOÉ CFI, por cheques nominais endossados, os quais entravam nas contas
bancárias da OBOÉ CFI como depósitos em dinheiro, tornando difícil o rastreamento da sua
origem. Esses depósitos em dinheiro podiam ser usados, por exemplo, para simular pagamentos
de prestações de operações de crédito fictícias.
21.
As ligadas OBOÉ CARO e ADYISOR aparecem em muitos desses movimentos.. Mas
os controles internos indicam que virtualmente todas as empresas do chamado Conglomerado
NEWTON FREITAS eram envolvidas nesse círculo. Mapear e comprovar todos os movimentos
desse fluxo de recursos é tarefa impossível a esta Comissão, tanto pelo prazo limitado para o
desempenho de seus trabalhos, quanto pela dificuldade de rastreamento derivada do modus
operandi descrito. Tampouco é possível afirmar, com extrema precisão, o quanto foi
efetivamente desviado pelas fraudes e o destino final dos recursos.
No entanto, alguns movimentos foram suficientemente mapeados e comprovados
22.
documentalmente para comprovar o que afirmamos acerca de uso de "caixa dois'' e desvio de
recursos, bem como do envolvimento de outras empresas do grupo. Esses movimentos serão
descritos no item 5.8.3. No item 5.8.2, a seguir, apresentamos uma análise a partir das
informações contábeis que, apesar das naturais limitações decorrentes do efeito das fraudes sobre
a contabilidade, nos permitiu estimar o volume total de recursos líquidos desviados, bem como
os períodos nos quais esses desvios ocorreram.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

17.
O rastreamento dos recursos da "New Base", entretanto, é muito mais complicado
do que no caso das operações de crédito fictícias. Isso porque, enquanto a geração de operações
de crédito fictícias ocorria em grandes lotes, gerando valores altos, a fraude "New Base'' se dava
em valores pequenos e distribuídos, uma vez que ficava limitada ao valor dos RDBs aplicados ou
renovados.
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5. 7.2

Estimativa do volume de recursos desviados da OBOÉ CFl por

conta das fraudes

2.
A OBOÉ CFI incorria nos custos da captação, independente dos RDBs e outros
títulos por ela emitidos estarem ou não contabilizados. No entanto, não tinha a correspondente
renda das operações de crédito já que, como vimos, ao invés de gerar operações de crédito reais,
gerava créditos fictícios.
3.
Um esquema como esse, obviamente, não é sustentável ao longo do tempo.
Enquanto houver ingressos líquidos de captação, ou seja, mais recursos entrando por depósitos
do que resgates sendo efetuados, há margem para desvio de recursos. Entretanto, se deixa de
haver ingresso líquido de recursos por meio de captação, já não há mais margem para tal. Essa
constatação explica o enorme esforço comercial da OBOÉ CFI para captar recursos, condição
essencial para a manutenção do esquema fraudulento por algum tempo, com margem para desvio
de recursos.
4.
Como explicado no item 5.1, embora algumas fraudes já viessem sendo pratiicadas
antes, a gestão fraudulenta ganhou impulso e passou a ser o centro da estratégia da OBOÉ CFI a
partir do início de 2009, quando a CFI conseguiu acessar captações em condições especiais que
lhe permitiram um significativo ingresso líquido de recursos e uma alavancagem que
dificilmente seriam alcançados em condições normais, por conta de seu porte. Assim, além da
fraude em si, o problema era agravado pelo altíssimo custo dessas captações.
5.
Apenas para dar uma dimensão, no final de junho de 2009, o valor de emissão
total de DPGEs captados somava quase R$ 36 milhões a uma taxa média de 13,5% a.a .. Logo,
somente essa base gerava uma despesa de quase R$ 5 milhões/ano. Em junho de 2010 esse
montante captado já chegava a quase R$ 68 milhões, a uma taxa média de 12,4% a.a., gerando
despesas de quase R$ 8,5 milhões/ano. Isso sem contar com o restante da captação, também a
taxas elevadas. No mesmo mês de junho de 2010, a soma dos valores de emissão dos RDBs
contabilizados ultrapassava R$ 72 milhões, a uma taxa média de 12% a.a. gerando mais quase
R$ 9 milhões/ano de despesas.
6.
Sendo assim, da evolução dos saldos contábeis relativos às captações e aplicat~ões,
faz-se necessário segregar o efeito em resultado, do efeito caixa. Essa foi a base de nossa análise,
exposta na tabela 1 a seguir. Para tal, recorremos aos razões contábeis, utilizando facilidadc:::s do
módulo contábil do "Sistema Finance", que permite a exportação dos razões contábeis para
planilhas EX C EL. Analisamos a movimentação dos subgrupos de captação (depósitos e letras de
câmbio) e dos subgrupos de aplicação (operações de crédito e TVM). O exame consistiu

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

A simples análise da evolução dos saldos contábeis exposta na tabela I no item
5.1 serve para dimensionar o efeito das fraudes ao longo do tempo, mas não pode ser usada como
base para fazer quaisquer afirmações acerca de desvio efetivo de recursos. Na prática, quando os
ex-administradores da OBOÉ CFI entraram em todo o círculo de fraudes descrito ao longo de
todo esse item 5, passaram a gerar, resumidamente, captação sem lastro. O princípio básico da
intermediação financeira é que o custo da captação, ou seja, os juros pagos aos depositantes, seja
coberto pelas rendas geradas pelas aplicações, sejam elas em operações de crédito ou em outros
títulos.
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basicamente em, por meio de filtros, separar os lançamentos que tinham contrapartida em
resultado (receitas e despesas) daqueles que tinham contrapartida direta ou indireta (via contas
transitórias) em disponibilidades.

2s201l

ls20ll

2s2010

ls2010

2s2009

ls2009

Saldo Anterior

I

7.428

-2.497

-2.083

-848

-9.047

2.746

Subgrupo 13 - TVM

2

14.319

29.561

29.760

38.834

16.819

o

Subgrupo 16 - Operações de Crédito

3

166.207

134.640

121.464

97.657

95.360

80.902

Subgrupo 41 -Depósitos

4

170.852

163.215

148.373

130.728

111.955

76.148

Subgrupo 43 -Letras de Câmbio

5

2.246

3.483

4.934

6.611

9.271

2.008

Entradas (-Saídas) Liquidas Ogerações

6

1.798

2.371

1.853

-2.883

-11.016

-21.835

Subgru_IJ_o 13 - TVM

7

4.080

17.050

-1.576

I 0.254

-14.572

-16.725

Subgrupo 16- Operações de Crédito

8

-2.282

-14.679

3.429

-13.137

3.556

-5.110

Entradas (-Saídas) Liquidas Captação

9

-672

-4.121

3.825

7.292

7.213

35.733

Subgrupo 41 - Depósitos

lO

-72

-2.704

5.544

9.333

10.376

28.967

Subgrupo 43- Letras de Câmbio

li

-600

-1.417

-1.719

-2.041

-3.163

6.766

Rendas e Despesas da Intenn. Financeira

12

4.145

8.175

8.418

3.173

2.440

2.101

Subgrupo 13- TVM

13

207

1.807

1.377

1.181

5.486

93

Subgrupo 16- Operações de Crédito

14

8.669

16.888

16.607

10.668

5.853

9.347

Subgrupo 41 - Depósitos

15

-4.678

-10.341

-9.297

-8.312

-8.396

-6.841

Subgrupo 43 - Letras de Câmbio

16

-53

-179

-269

-364

-503

-498

Saldo Final

17

18.606

7.428

-2.497

-2.083

-848

-9.047

Subgnpo 13 - TVM

18

18.607

14.319

29.561

29.760

38.834

16.819

Subgrupo 16- Operações de Crédito

19

177.156

166.207

134.640

121.464

97.657

95.360

Subgrupo 41 - Depósitos

20

175.458

170.852

163.214

148.373

130.728

111.955

Subgrupo 43 - Letras de Câmbio

21

1.699

2.246

3.484

4.934

6.611

9.271

Saldos Finais de outros gru_IJ_os

22

Subgrupo li - DiS!Jonibilidades

23

488

8.384

6.497

2.167

4.361

6.074

Subgrupo 12- Aplic. lnterfinanceiras

24

324

316

300

980

944

907

Subgrupo 14 - Rei. Inter financeiras

25

o

o

4.186

1.001

o

o

Subgrupo 18 - Outros Créditos

26

2.251

1.394

2.373

7388

4.047

6.745

Subgrupo 19- Outros Vai. e Bens

27

5.224

4.808

5.122

3.067

2.628

1.934

Subgrupo 2 - Permanente

28

1.245

1.136

1.147

1.106

1.039

5.318

Subgrupo 49- Outras Obrig.

29

9.737

6.707

1.961

3.475

14.216

6.963

Subgrupos 6, 7 e 8 - PLAj

30

18.399

16.759

15.168

10.151

-2.045

4.967

Fonte: Razões contábeis extraídos pela Comissão de Inquérito, em formato EXCEL, a partir do Sistema Finance

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

Tabela I -Análise do Fluxo Financeiro da OBOÉ CFI entre 2009 e a data da Intervenção
Valores em R$ mil
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8.
Os recursos captados no primeiro semestre de 2009 vão, como mostram as linhas
7 e 8, principalmente para TVM e, em menor grau, para operações de crédito. Dos mais dt~ R$ 16
milhões aplicados em TVM mostrados pela linha 7, basicamente aplicações no FUNDO REGENTE,
mais de R$ 11 milhões foram para as empresas ligadas ADVISOR e OBOÉ CAIRO em
operações de crédito lastreadas em CCBs fictícias, como demonstrado no item 5.2.3. E a saída
líquida em operações de crédito se dá basicamente pelo início da geração de contratos no
convênio Unique 2 que - diferente do convênio Unique, cujos recursos encontravam
correspondência contábil na destinatária, OBOÉ CARO- se transformavam em "caixa dois".
9.
A partir daí, as fraudes vão se diversificando. Os saldos de Unique 2 e Unique vão
aumentando, o FUNDO REGENTE também passa a receber operações fraudulentas de cartões de
crédito. A partir do segundo semestre de 20 I O, quando ainda há entrada líquida de recursos, se
iniciam as fraudes de criação de contratos "invisíveis" descritas no item 5.2.1.1. Estas ganharam
significativo volume em 2011, quando a análise demonstra que já não haveria mais margem para
desvio de recursos.

5.7.3

Exemplos documentados de "caixa dois" e desvio de recursos
5.7.3.1 Uso da OBOÉ CARO para o fluxo de "caixa dois''

Ao longo dos trabalhos de investigação, esta Comissão se deparou com a atípica e
inesperada elevação no saldo de "contratos visíveis" no produto 1406 na data-base de 30.6.2011
que, conforme exposto na tabela 1 do item 5.1 do presente relatório, alcançou R$ 14.822 mil, ao
contrário da tendência de queda verificada em todas as operações de "contratos visíveis''. Em
consulta às bases de dados, verificou-se extrema concentração do saldo, sendo as 1O maiores
operações responsáveis por 96% do saldo, conforme tabela 1 abaixo:
Tabela I -lO maiores saldos devedores em contratos "visíveis" em 30.6.2011 no produto 1406
Valores em R$
CNPJ

Nome do Cliente

A~.

Contrato

Risco Sdo. 30/6

7572510000000 SERVNAC SERVICO DE MA O-DE-OBRA TEMPORARIA LTDA

84

737318015 A

3.514.506,52

2732970000000 FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA

84

737256796 A

3.0U.558,04

120047000000 T & A CONSTRUCOES LTDA
9267050000000 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRliCAO LTDA
23577300000000 DN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

84

737203404 A

2.59'1. 716,35

84

737203226 A

2.480.069,29

84

737203218 A

955.341,44

7204650000000 FUTURA CONSTRUCOES LTDA

84

737319208 A

608.327,40

4284610000000 BT SERVICOS LTDA

84

737076615 A

364.247,54

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

7.
A linha 9 corrobora a constatação de que há forte entrada de recursos,
principalmente no primeiro semestre de 2009, quando iniciaram as captações de DPGEs, a partir
de abril, e LCs em condições especiais, a partir de fevereiro. Continuou a haver entrada líquida
de recursos de captações durante todo o ano de 2010, porém em menor montante que em 2009.
Já em 2011, não há entrada líquida de recursos das captações. Com isso, em tese, deixaria de
haver margem para desvio líquido de recursos. Assim, pela análise da referida alínea 9, pode-se
estimar que foram desviados da Oboé CFI, entre 2009 e 2010, no mínimo, R$ 50 milhiles.
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7163820000000 CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA
6616820000000 CONSTRUTORA CONPEC LTDA
4491650000000 NOVO MILENIO TRANSPORTES E SERVE REPRESENTACAO NA

84

736115889 A

314.449,88

122

730474488 A

258.959,08

84

737076003 A

153.801,93

TOTAL 10 MAIORES

141.261.977,47

TOTAL "VISÍVEL" PRODUTO 1406

14.822.424,92
96%

%lO MAIORES

2.
A atipicidade do movimento ficou ainda mais evidente quando se procedeu à
consulta de todas as liberações de "contratos visíveis", no produto 1406, realizadas ao longo de
todo o primeiro semestre de 2011. Na tabela 2 abaixo, se constata que das 6 (seis) maiores
Iiberações, 5 (cinco) se referem a contratos liberados nos dias 28 e 30.6.20 11.
Tabela 2- I O maiores liberações de contratos "visíveis" no produto 1406 ao longo do primeiro semestre de 20 li
Valores em R$
Liberaçao
30/6111
30/6/11

CONTRATO NOME
737318015 SERVNAC SERVI CO DE MA O-DE-OBRA TEMPORARIA L TDA
737256796 FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA

CPF CNPJ
7572511000127

Vllr. Liberado
3.500.000,00

2732968000138

3.000.000,00

120047000199

2.585.500,00

28/6/11

737203404 TE A CONSTRUCOES LTDA
737203226 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L TDA

9267050000104

2.466.000,00

26/1/11

731709667 TE A CONSTRUCAO PRE-FABRICADA AS

1301612000187

1.055.088,01

28/6/11
4/5/11

737203218 DN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
735562628 FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA

23577265000152
2732968000138

950.000,00
600.000,00

28/6/11

736141200 AUXILIO AGENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E SERVIC
BT SERVICOS LTDA

4782407000179

419.968,58

18/1/11

731582748

4284607000100

229.678,65

31/5/11

736357661 CONSTRUTORA RODRIGUES LIMA LTDA
733964532 CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA

5802113000124
7163823000187

89.617,27
81.337,03

30/5/11

17/3/11

Fonte: Bases de dados da Oboé CFI ("Sistema CFI")

3.
Por conta da atipicidade do movimento, esta Comissão verificou a existência
fisica dos contratos. Verificou ainda se as liberações tinham sido, de fato, na conta dos CJitados
clientes. Não foram constatadas irregularidades nesses aspectos. No entanto, chamou a atenção o
fato de ter sido encontrada no meio da documentação relativa ao contrato 737203404, da T & A,
um comprovante de depósito dessa empresa para a OBOÉ CARO no mesmo valor liberado pela
ÜBOÉ CFI (tl. 8565).
4.
Posteriormente, Ja por ocasmo dos trabalhos na ÜBOÉ CARO, verificou·-se a
existência de uma rubrica passiva denominada "Recursos para Abastecimento de ATM", cujo
saldo em 14.9.2011 era de R$ 2.925 mil 61 • Verificando os históricos no razão relativos a essa
conta, constatou-se 2 tipos de históricos básicos: "RECEBIMENTO DE RECURSOS OBOÉ
FINANCEIRA" e "DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBOÉ FINANCEIRA''. Nessa rubrica, além dos
históricos, aos quais nos referiremos mais adiante, chamou a atenção a coincidência com os

61

No sistema responsável pelo registro das operações com cartão de crédito da OBOÉ CARD, o "Sistema Card", que possui um módulo de contabilidade que alimenta o sistema da Totvs RM, responsável pela contabilidade oficial da OBOÉ CARD, essa rubrica era a 482996, com movimentação a partir de 17.12.2010. No sistema Totvs RM. a rubrica correspondente em 14.9.2011 era a2.1.9.09.010. No entanto, até 1.7.2011, a rubrica
do Totvs RM que correspondia à 482996 do "Sistema Card" era a 2.1.1.01.005.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

Fonte: Bases de dados da Oboé CFI ("Sistema Finance" correlacionado com "Sistema CFI" para identificação do "flag de VIsibilidade")
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valores liberados nos 5 (cinco) contratos citados anteriormente, com o histórico de
"RECEBIMENTO DE RECURSOS OBOÉ FINANCEIRA"62 •

Na sequência dos trabalhos na OBOÉ CARO, ao questionar o pessoal da
6.
contro)adoria da empresa sobre essa rubrica "RECURSOS PARA ABASTECIMENTO DE ATM'',
recebemos a informação de que a natureza dessa rubrica, de fato, nada tinha a ver com o nome.
Tratava-se tão-somente de uma rubrica passiva criada para controlar recursos que a OBOÉ CFI
passava para a OBOÉ CARO regularmente, acompanhados de instruções sobre forma e datas para
a devolução.
7.
Obviamente, não havia registro correspondente em nenhuma rubrica ativa na
contabilidade da OBOÉ CFI. Primeiro, porque explicitaria a ocorrência de empréstimo vedado.
Segundo, por conta das origens dos recursos, como ficou evidenciado nos 5 (cinco) contratos
anteriormente citados. Entretanto, tivemos acesso na OBOÉ CFI a controles corresponde·ntes a
essa movimentação em planilhas colhidas junto à área de serviços de tesouraria e extraídas do
computador do ex-diretor JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR 63 •
8.
Em função de todo o exposto, decidimos fazer um exame mais profundo em
relação à natureza das movimentações dessa rubrica. Para tal, selecionamos um período que
compreendesse as operações relatadas anteriormente e solicitamos às tesourarias da OBOÉ CFI e
da OBOÉ CARO que separassem toda a documentação correspondente às movimentações que
estivessem em seu poder, bem como que fosse requisitado aos bancos referentes às contas
movimentadas as cópias de cheques, TEDs e DOCs correspondentes. Toda a documentação
recebida foi analisada conjuntamente com as informações extraídas do computador do ex-diretor
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR, conforme mencionado no parágrafo anterior.
O resultado do exame, detalhado na tabela 3 a seguir, revela muito sobre o modus
9.
operandi da OBOÉ CFI no período. Cabe ressaltar, porém, que o modus operandi adotado pelos
ex-administradores para dar destinação e, principalmente, dificultar o rastreamento dos recursos
decorrentes das fraudes era mutável ao longo do tempo. Dessa forma, conclusões decorrentes
desse período, que abrangeu o final do mês de junho e o mês de julho de 2011 não
necessariamente valem para outros períodos.
62

Na rubrica 482996 do "Sistema Card", verificam-se os seguintes lançamentos a crédito: R$ 2.585.500, exatamente o valor liberado para a
T&A, no dia 29.6.2011; os valores de R$ !000.000,00 (2x) e R$ 466.000,00 em 28.6.2011 que, somados, correspondem exatamente aos
R$ 2.466.000,00 liberados para a MB; o valor de R$ 950.000,00, exatamente o liberado para a DN, no dia 28.6.2011, R$ 3.500.000,00. exatamente o valor liberado para a Servnac em 30.6.2011 e. R$3.000.000,00, exatamente o valor liberado para a Fonbrasil, em 1.7.2011
63
O IID do computador do citado ex-diretor foi encaminhado por oficio pelo Interventor a essa Comissão de Inquérito. Na pasta de trabalho
"Advisor.xls", que tem como autor o usuário "itamar" e como data da última modificação 8.9.2011. antes ponanto da Intervenção, existem 48
planilhas que fazem referência ao controle de diversas fraudes praticadas pela OBOÉ CF!. Esse fluxo para a OBOÉ CARD é controlado na planilha
45. Todas foram impressas e anexadas ao inquérito (fls. 6150/6238, volumes 39 e 40). Ademais, cabe ressaltar que o referido HD contém várias
informações relevantes para o desvendamento dos fatos. inclusive informações de e-mails encaminhados/recebidos pelo Diretor Itamar.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

5.
A localização do comprovante de depósito da T &A para a OBOÉ CARO (fl. 8565),
combinada com a coincidência de valores lançados nessa rubrica da contabilidade da OBOÉ
CARO com o histórico de "RECEBIMENTO DE RECURSOS OBOÉ FINANCEIRA" evidenciam que,
nessas 5 (cinco) operações, embora operações reais do ponto de vista formal e do ponto de vista
da liberação dos recursos na conta corrente dos clientes, foram usadas como forma de disfarçar
uma transferência de recursos da OBOÉ CFI para a OBOÉ CARO, sendo as empresas tomadoras
apenas intermediárias para tal.
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11.
Importante lembrar, ainda, que o período abrangido por essa análise, conforme
tabela 1 na parte introdutória do item 5.7.2 do presente relatório, é um momento no qual a OBOÉ
CF! já não tem mais entrada líquida de recursos decorrentes das captações como teve em 2009 e,
em menor grau, em 201 O. Com isso, não restava mais muita margem aos ex-administradores para
efetivamente desviar recursos. O que era feito, conforme evidenciado pela análise, era o trânsito
dos recursos derivados de uma fraude para a cobertura das necessidades de recursos deixadas por
outra fraude. Ainda assim, há lançamentos onde recursos são transferidos para outras empresas
do grupo, como ADVISOR e CIA. INVESTIMENTO 0BOÍ~.
12.
A fim de entender a análise, é importante lembrar que a fonte primária, de onde
foram retirados valores e datas de lançamentos, foi a rubrica passiva da OBOÉ CARO já citada.
Assim, considerando-se que a rubrica registrava uma "obrigação" da OBOÉ CARO em favor da
OBOÉ CF! por conta de recursos recebidos, os lançamentos a crédito significam a OBOÉ CARO
recebendo recursos, os quais reconhece como sendo oriundos da OBOÉ CF!. Por outro lado, nos
lançamentos a débito, é a OBOÉ CARO registrando que está ressarcindo os recursos à OBOÉ CFI.
Nos lançamentos a crédito, ou seja, quando a OBOÉ CF! manda recursos para a
13.
OBOÉ CARO, identificamos as seguintes naturezas principais: (a) contratos "invisíveis'' do
produto 1210 e 1040; (b) as operações triangulares do produto 1406 já citadas e (c) recursos
vindos de outras empresas do grupo e reconhecidos pela OBOÉ CARO como recursos vindos da
OBOÉ CF!, o que evidencia que outras empresas do grupo também eram envolvidas no esquema
de "caixa dois''.
14.
Já nos lançamentos a débito, ou seja, quando a OBOÉ CARO reconhece estar
"ressarcindo'' a OBOÉ CF!, identificamos principalmente: (a) a OBOÉ CARO fazendo depósitos
através de cheques nominais e endossados, que entram no extrato como disponibilidade em
dinheiro, camuflando assim a sua origem; e (b) transferência para outras empresas do grupo .
15.
Destaca-se ainda a transferência de R$ 5.100 mil para o FUNDO Clássico no dia 29
de junho 2011. Conforme explicado no item 5.2.2, o FUNDO CLÁSSICO substituiu gradativamente
o convênio Unique. Com isso, assim como acontecia no Convênio Unique, seu lastro era
composto por créditos de cartão de crédito com relevantes atrasos e de baixíssima liquidez. No
primeiro e único momento em que o Fundo precisa de resgate, dada a impossibilidade de gerar
caixa com o lastro, a OBOÉ CARO honra com recursos advindos da OBOÉ CF!.
16.
Todo esse mapeamento só foi possível a partir do momento em que consultamos
os registros da pasta Advisor.xls. Na prática, por tudo o que pudemos apurar, quem
aparentemente detinha o controle de todo esse "caixa dois" era o diretor JosÉ ITAMAR DE

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

Feitas as ressalvas, a análise corrobora a existência de interconexão entre OBOÉ
CF!, OBOÉ CARO, OBOÉ DTVM e os fundos administrados por ela, no que tange ao fluxo de
recursos decorrentes de fraudes. Fica claro que as 3 (três) empresas atuavam em conjunto em
uma complexa teia de idas e vindas de recursos financeiros, principalmente oriundos de
operações fraudulentas, que visava cobrir as necessidades de caixa deixadas por conta das
diferentes fraudes.
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VASCONCELOS JUNIOR. De lá, partiam as ordens para que a tesouraria da OBOÉ CFI
providenciasse as movimentações. É importante ressaltar que os funcionários da tesouraria da
OBOÉ CFI não tinham acesso a nada que lhes permitisse identificar a origem ou a natureza
contábil das movimentações. Sua função era tão somente fazer o "link" com a tesouraria da
OBOÉ CARD, informando os valores que estavam sendo transferidos e passando as instruções que
recebia dos ex-diretores sobre a forma com que esses recursos deveriam retornar.

Tabela 3- Análise da movimentação da rubrica "482996- Recursos para abastecimento de A TM". do módulo contábil do "Sistema Card"
Valores em R$

Data Lçto.

Débito

28/06/2011

0,00

28/06/2011

0,00

28/06/2011

0,00

28/06/2011

0,00

28/06/2011

633.468,12

28/06/2011

260.076,19

28/06/2011

260.460,40

28/06/2011

586490,48

28/06/2011

642.485,24

Crédito

Análise da Comissão de Inquérito

Contrato 737203226 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA marcado no
I 000.000,00 sistema como "visível" Trata-se do valor presente.
o valor da prestação única é de
I 000.000,00 R$ 2499.209,70. A OBOÉ CARO repassa o valor em 13.7.2011.
O valor foi, de fato, liberado pela Oboé CFI para a MB, conforme lançamento na reserva bancária
(fi.6467)
Verificando o extrato da OBOÉ CARO (Agência:2367 Conta: I O152·4. Banco Bradesco), vemos que
esse valor é creditado para a OBOÉ C ARO em 3 lançamentos no próprio dia 28/6/20 li (2 de
R$ 1.000.000,00 e um de R$ 466.000,00, com o histórico "TRANSF CC PARA CC PJ MB
COMERCIO DE MATERIAIS C LTDA"
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR. mostra esse lança·
466.000,00
mento com o histórico "TED MB PARA CARO" (fi. 6207)
Contrato 737203218, em nome da DN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, produto
1406. marcado no sistema CFI como visível, liberado no dia 28.6.2011 e quitado no dia 14.7.2011
A liberação do valor da OBOE CFI para a DN é comprovada por lançamento na Reserva Bancária
(fi 6468).
Verificando o extrato da OBOÉ CARD (Agência:2367 Conta: I 0152-4, Banco Bradesco). vemos que
esse valor é creditado para a OBOÉ CARO no próprio dia 28/6/20 li com o histórico "TRANSF CC
PARA CC PJ DN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS".
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR. mostra esse lança·
950.000,00
mento com o histórico "TED DN para CARO" (fi. 6207)
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra e> se lança·
mento com o histórico "TED CARD PARA ADVISOR" (fi. 6207)
Consta do extrato do HSBC, Agência/Conta 0905-28116-23, o lançamento com o histórico
"PAGTO TERCEIROS 262692".
0,00
A planilha 45 da pasta" Advisor.xls" encontrada Esses lançamentos somam R$ 2 394392.14
no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse Foram feitos consolidados, conforme consta do
lançamento com o histórico "TED CARO do extrato do HSBC. Agência/Conta: 0905PARA POWER" (fls 6207)
0,00
281 16-23. o lançamento com o histórico
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada "PAGTO TERCEIROS 262692".
no HO do ex-diretor ITAMAR, mostra esse
lançamento com o histórico "TEO CARO
PARA CIA INVESTIM." (fi 6207)
Anexo extrato CIA INVESTIMENTO (Ag. 3515.
0,00
conta 8239 com o lançamento- fi 64 71)
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada
no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse
lançamento com o histórico "TEO CARO para
CIA INVEST." (fi 6207)
Anexo extrato CIA INVESTIMENro (Ag. 3515.
0,00
conta 8239 com o lançamento- fi 64 71)
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada
0,00
no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

Os retornos de recursos da OBOÉ CARD para a OBOÉ CFI por cheques, sempre
17.
assinados e endossados pelo ex-presidente da OBOÉ CARD, bem como em alguns casos pelo seu
ex-diretor financeiro consubstanciam sérios indícios, devidamente documentados, da existência
de conluio entre as diretorias de ambas as empresas na gestão de "caixa dois''.
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lançamento com o histórico "TED CARO
PARA POWER" (fl 6207)
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada
no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse
lançamento com o histórico "TED CARO
PARA POWER"
28/06/2011 644.879,81
0,00
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse lança586.490,48
menta com o histórico "CIA INVESTIMENTO_])ara CARO" (fl. 6207)
29/06/2011 0,00
Valor referente a 650 contratos "invisíveis" do produto 1210 (consignado privado) incluídos no
"Sistema CFI" com data de liberação no próprio dia 29.6.2011. Transferido por TED da conta
15900/1040-7 da OBOÉ CFI junto ao Banco Safra para a conta 2811623, ag. 905 do HSBC, de
29/06/2011 0,00
1.459.335,24 titularidade da OBOE CARD, conforme comprovante de TED em anexo- fls 6469.
Valor entra com histórico "DEP IDENTIFIC DINHEIRO" na conta 15223-4, ag. 2367 do Banco
Bradesco, de titularidade da OBOÉ CF I, confonne extrato anexo (fls. 64 75). Obtida ainda cópia do
cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ CARD e endossado, com as assinaturas do Presidente (Sr.
Maynard) e do Diretor Financeiro (Sr. Cícero) da OBOÉ CARD. Cópias anexas (fl 6443).
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra <!sse lança29/06/2011 92.391,09
0,00
menta com o histórico "ressarcimento CARO para CF I"
Valor entra com histórico "DEP IDENTIFIC DINHEIRO" na conta 15223-4, ag. 2367 do Banco
Bradesco, de titularidade da OBOÉ CFL conforme extrato anexo (fl 64 75). Obtida ainda cópia do
cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ CARD e endossado, com as assinaturas do Presidente (Sr.
Maynard) e do Diretor Financeiro (Sr. Cícero) da OBOÉ CARD. Cópias anexas (fl 6444)
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse lança0,00
menta com o histórico "ressarcimento CARO para CF I"
29/06/2011 70.777,46
Valor entra com histórico "DEP IDENTIFIC DINHEIRO" na conta 15223-4, ag. 2367 do Banco
Bradesco, de titularidade da OBOÉ CFI, confonne extrato anexo (fls 6475) Obtida ainda cópia do
cheque do Bradesco nominativo à OBOE CARD e endossado, com as assinaturas do Presidente (Sr.
MAYNARD) e do Diretor Financeiro (Sr. CíCERO) da OBOÉ CARD. Cópias anexas (fls. 6445).
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse lança0,00
menta com o histórico "ressarcimento CARO para C FI"
29/06/2011 92.277,72
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
ag. 0905,junto ao HSBC, de titularidade da OBOE CFI. Extrato anexado (fl 6472)
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse lança0,00
menta com o histórico "ressarcimento CARO para CF I"
29/06/2011 I 04.027,51
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
ag. 0905,junto ao HSBC, de titularidade da OBOÉ CFI. Extrato anexado (fl. 6472)
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse lança0,00
menta com o histórico "ressarcimento CARO para C FI"
29/06/2011 195.212,29
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
ag. 0905,junto ao HSBC, de titularidade da OBOÉ CFI. Extrato anexado (fl. 6472)
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra e~;se lança0,00
mento com o histórico "ressarcimento CARO para CF I"
29/06/2011 209 547,31
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57.
ag. 0905, junto ao HSBC, de titularidade da OBOÉ CF! Extrato anexado (fl. 6472).
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra e"e lançamenta com o histórico "ressarcimento CARO para CF!''
0,00
29/06/2011 95.531,38
Contrato 737203404 T &E A CONSTRUCOES LTOA marcado no sistema como "visível". Tratase do valor presente (l'ide fl. 8565). O valor da prestação única é de R$ 2.612.045,05.
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor lT AMAR, mostra esse lançamenta com o histórico "T & A para CARO"
Mensagem do Sistema Cockpit mostra que o valor foi liberado da Reserva Bancária da OBOÉ CFI
para a conta da T&A Construções (fl 6477).
Verificando o extrato da OBOÉ CARD (Agência:2367 Conta: I O152-4, Banco Bradesco). vemos que
esse valor é creditado para a OBOÉ CARD no próprio dia 29/6/2011 com o histórico "TRANSF
2.585.500,00 ENTRE AGENC DINH".
29/06/2011 0,00
Refere-se a uma liberação de crédito contabilizada na OBOÉ CFI e registrada no sistema CFI em
21.6.2011 (valor bruto, considerando IOF. de R$ 1.422.887,03 ).
Essa liberação refere-se a 622 contratos do produto 1210 (consignado privado) marcados no sístema CFI como invisíveis. O razão da rubrica 18892000000044 "TRANSITORIA DE EMP. E FIN"
mostra. no dia 21 6.2011 o valor líquido sendo liberado na contabilidade. com contrapartida na
11310000000007 (Reserva Bancária). Transferido da Reserva Bancária da OBOÉ CFI em 2'1.6.2011
para a conta I 01524, ag 2367 do Bradesco. de titularidade da OBOÉ CARD, conforme mensagem do
Sistema Cockpit em anexo. (fl. 6478).
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse lança1.401.201,00 menta com o histórico "TED CFI P/ CARO"
29/06/2011 0,00
Esse valor foi transferido da OBOÉ CARD (banco 237 ag.inic/ori.:03203/02367 conta/dig 1015204) para o FUNDO CLÁSSICO (banco I agencia 745/00001 9 conta/dígito 28965043), conforme
documento 5633206 em anexo (antes havia sido emitido e cancelado com o número5633060,
fl. 6461) Verificando a movimentação do FUNDO CLÁSSICO, esse valor foi captado junto à OBOÉ
29/06/2011 5.100.000,00 0,00

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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30/06/2011

0,00

l .485.1 00,00

30/06/2011

100 000,00

0,00

30/06/2011

80.000,00

0,00

30/06/2011

50.000 00

0,00

30/06/2011

90 000,00

0,00

30/06/2011

230.000,00

0,00

30/06/2011

51000,00

0,00

30/06/2011

30 000,00

0,00

30/06/2011

70 000,00

0,00

30/06/2011

90.000,00

0,00

30/06/2011

566.216,38

0,00

30/06/2011

o 00

1.354.668 30

30/06/2011

0,00

1.732.096,00

30/06/2011

0,00

615.210,00

30/06/2011

0,00

I .625.500,00

CF! para pagar a única não renovação relevante que o Fundo CLÁSSICO teve entre 2.9.2010, quando adquiriu os primeiros créditos, e a data da Intervenção.
Valor referente a 661 contratos "invisíveis" do produto 121 O (consignado privado) incluídos no
"Sistema CF!" com data de liberação em 30.6.201 I Transferido da Reserva Bancária da OBOÉ CF!
em 30.6.2011 para a conta I 01524, ag 2367 do Bradesco, de titularidade da OBOÉ CARO, conforme
mensagem do Sistema Cockpit em anexo (fl. 6483). Esse depósito confere com a mformação
colhida da planilha 46 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR.
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ CARO e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr. Maynard) da OBOÉ CARO. Cópias anexas (fls. 6446).
Anexo extrato OBOÉ CF! ag 2367 conta 15223-4 no Bradesco, lançamento com histórico DEP
IDENTIFIC DINHEIRO (fls 6476)
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ C ARO e endossado. com as assmaturas do
Presidente (Sr. MAYNARO) da OBOÉ CARO. Cópias anexas (fl. 6447).
Anexo extrato OBOÉ CF! ag 2367 conta 15223-4 no Bradesco, lançamento com histórico DEP
IDENTIFIC DINHEIRO (fl. 6476)
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ CARO e endossado. com as assinaturas do
Presidente (Sr. MAYNARO) da OBOÉ CARO. Cópias anexas (fl. 6448)
Anexo extrato OBOÉ CF! ag 236 7 conta 15223-4 no Bradesco, lançamento com historico DEP
IDENTIFIC DINHEIRO (fl. 6476)
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ CARO e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr. MA YNARO) da OBOÉ CARO. Cópias anexas (fl 6449).
Anexo extrato OBOÉ CF! ag 2367 conta 15223-4 no Bradesco, lançamento com histórico DEP
IDENTIFJC DINHEIRO (fl 6476)
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ C ARO e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr. Maynard) da OBOÉ CARO. Cópias anexas (fl. 6450).
Anexo extrato OBOÉ CF! ag 2367 conta 15223-4 no Bradesco, lançamento com histórico DEP
IDENTIFIC DINHEIRO (fl 6476)
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ C ARD e endossado. com as assinaturas do
Presidente (Sr. MAYNARO) da OBOÉ CARO. Cópias anexas (fl 6451 ).
Anexo extrato OBOÉ CF! ag 2367 conta 15223-4 no Bradesco, lançamento com histórico DEP
IDENTIFIC DINHEIRO (fl 6476)
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ C ARD e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr. MAYNARO) da OBOÉ CARO. Cópias anexas (fl. 6452).
Anexo extrato Oboé C FI ag 236 7 conta 15223-4 no Bradesco, lançamento com histórico DEP
IDENTIFIC DINHEIRO (fl 6476).
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ C ARD e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr. MAYNARO) da OBOÉ CARO. Cópias anexas (fl 6453 ).
Anexo extrato OBOÉ CF! ag 2367 conta 15223-4 no Bradesco. lançamento com histórico DEP
IDENTIF!C D!NHE!RO_ifl. 6476_1_
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ C ARO e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr. MAYNARO) da OBOÉ CARO. Cópias anexas (fl 6454). Anexo extrato OBOÉ CF! ag
2367 conta 15223-4 no Bradesco. lançamento com histórico DEP IDENTIFIC DINHEIRO (fl
6476)
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ CARO e endossado. com as assinaturas do
Presidente (Sr MAYNARO) da OBOÉ CARO. Cópias anexas (fl 6455)
Anexo extrato OBOÉ CF! ag 236 7 conta I 5223-4 no Bradesco, lançamento com histórico DEP
IDENTIF!C DINHEIRO (fl. 6476)
Valor referente a 597 contratos "invisíveis" do produto 121 O (consignado privado) incluídos no
"Sistema CF!" com data de liberação em 16/6/2011 (fl. 8503). Transferido da Reserva Bancária da
OBOÉ CF! em 30/6/2011 para a conta 2811623, ag 905 do HSBC, de titularidade da OBOÉ CARO,
conforme mensagem do Sistema Cockpit em anexo (fl. 6479). Esse depósito confere com a informação colhida da planilha 46 da pasta "Advisorxls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar.
Valor referente a 770 contratos "invisíveis" do produto 1210 (consignado privado) incluídos no
"Sistema CFI" com data de liberação em 17/6/2011 (fl 8503). Transferido por TED da conta
15900/1040-7 da OBOÉ CF! junto ao Banco Safra para a conta 2811623, ag. 905 do HSBC, de
titularidade da OBOÉ CARO, confonne comprovante de TED em anexo (fls. 6480). Esse depósito
confere com a informação colhida da planilha 46 da pasta "Advisorxls" encontrada no HD do exdiretor Itamar
Descobrimos por conta de anotações na planilha 46 da pasta "Advisorxls" encontrada no HD do
ex-diretor Itamar que esse valor é parte de um valor total de R$ 1.540.207,00. O restante,
R$ 924 997,00, conforme anotação na mesma planilha teria sido "FEITO EM 22/06 SAFRA" O
total de R$ 1540.207,00 corresponde a 684 contratos "invisíveis" do produto 1210 (consignado
privado) incluídos no "Sistema CF!" com data de liberação em 22/6/2011 (fl. 8503 ). Transferido da
Reserva Bancária da OBOÉ CF! em 30/6/201 I para a conta 2811623, ag 905 do HSBC. de titularidade da OBOÉ CARO, conforme mensagem do Sistema Cockpit em anexo (fls 6481 ). Esse depósito
confere com a informação colhida da planilha 46 da pasta "Advisorxls" encontrada no HD do exdiretor Itamar
Valor referente a 723 contratos "invisíveis" do produto 1210 (consignado privado) incluídos no
"Sistema CF!" com data de liberação em 28/6/2011 (fl. 8503) Transferido por TED da conta

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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30/06/2011

586.490,48

0,00

30/06/2011

1.564.464,93

0,00

30/06/2011

1.570617,42

0,00

30/06/2011

262.184,65

0,00

30/06/2011

587.267,22

0,00

30/06/2011

657.452,76

0,00

30/06/2011

80.000,00

0,00

30/06/2011

15.543,90

0,00

30/06/2011

0,00

1.652.600,00

30/06/2011

0,00

1.273.664,46

30/06/2011

0,00

950.000,00

30/06/2011

0,00

1.500.625,00

30/06/2011

0,00

3.500.000,00

30/06/2011

130.969,54

0,00

30/06/2011

3.746 865,00

0,00

30/06/2011

1.563.718,10 0,00

30/06/2011

1.561.262,30 0,00

30/06/2011

1.553.197,00

0,00

15900/1040-7 da OBOÉ CF! Junto ao Banco Safra para a conta 2811623, ag 905 do HSBC. de
titularidade da OBOÉ CARD, conforme comprovante de TED em anexo (fl 6482). Esse depósito
confere com a informação colhida da planilha 46 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do exdiretor Itamar.
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls'' encontrada no HD do ex-diretor Itamar, mostra esse lançamenta com o histórico "TED CARO para CIA INVESTIMENTO"
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar, mostra esse lançamenta com o histórico "TED CARO para DTVM"
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar, mostra esse lançamenta com o histórico "TED CARO para DUETO"
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar, mostra esse lançamenta com o histórico "TED CARD para DTVM"
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar. mostra esse lançamenta com o histórico "TED CARD para DTVM"
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar, mostra ·~sse lançamenta com o histórico "TED CARO para DTVM"
Na planilha 45 da pasta Advisor.xls aparece o histórico "cheque da CARO HSBC para Advisor"
Na planilha 45 da pasta Advisor.xls aparece o histórico "CHEQUE CAR PARA CFI(otavio-Eli)"
Valor referente a 735 contratos "invisíveis'' do produto 121 O (consignado privado) incluídos no
"Sistema CF!" com data de liberação em 20/6/2011 (fl 8503) Comprovante de TED do Banco
Safra, transferindo o valor da conta 15900/1040-7 para a conta do Banco 399 9050/2811623 anexo
(tl 6484)
Juntos, os valores somam R$ 2.223.664,46 (fl. Comprovante de TED do Banco Safra, transfe8503) Correspondem à geração de 988 contra- rindo o valor da conta 15900/1040-7 para a
tos ''invisíveis" do produto 121 O, incluídos no conta do Banco 399 9050/2811623 anexo fl.
Sistema CF! com data de inclusão de 24/6/2011
6484.
Mensagem do Sistema Cockpit anex2 mostra o
valor saindo da Reserva da OBOÉ C FI para a
conta 2811623. ag. 905 do HSBC, de titularidade da OBOÉ CARD. (fl. 6488)
Valor referente a 666 contratos "invisíveis" do produto 1210 (consignado privado) incluídos no
"Sistema CF!" com data de liberação em 27/6/2011 (fl. 8503). Comprovante de TED do Banco
Safra. transferindo o valor da conta 15900/1040-7 para a conta do Banco 399 9050/2811623 anexo
(fl6485)
Valor corresponde ao contrato "visível" 737318015 liberado pela OBOÉ CFI para a empresa
SERVNAC SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA LTDA no próprio dia 30/6/2011 Na
planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar, este lançamento consta
com o histórico "SERVNAC para card"
Mensagem do Sistema Cockpit demonstra a liberação do valor da Reserva Bancária da OBOÉ CF!
para a conta 649295, ag 1604, do Banco do Brasil, em nome da Servnac Serviço de Mão de Obra
Temporária Ltda. (fls. 6487)
Verificando o extrato da conta "Agência/Conta: 0905-28116-23" de titularidade da "OBOE
TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS SA", junto ao HSBC. vemos na mesma data o
lançamento a crédito desse valor com o histórico "TED DIFERENTE TITULAR"
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
ag. 0905,junto ao HSBC, de titularidade da OBOÉ CF!. Extrato anexado (fl. 6472)
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57.
ag. 0905, junto ao HSBC, de titularidade da Oboé CF!. Extrato anexado (fl. 6472).
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57.
ag. 0905,junto ao HSBC, de titularidade da Oboé C FI. Extrato anexado (fl6472)
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
ag. 0905,junto ao HSBC, de titularidade da Oboé CF!. Extrato anexado (fl. 6472).
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
a~ 0905,junto ao HSBC, de titularidade da Oboé CF!. Extrato anexado (_fl. 6472)
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
ag. 0905,junto ao HSBC, de titularidade da Oboé C FI. Extrato anexado (fl. 6472)
Lançamentos se anulam.

30/06/2011

117.283,71

0,00

30/06/2011

605.389,58

0,00

30/06/2011

3. 179.260,42

0,00

30/06/2011

0,00

3.179.260,42

01/07/2011

0,00

605.389,58

0,00

Mensagem do Sistema Cockpit anexa mostra o valor saindo da Reserva Bancária da OBOÉ CF!
para a conta do Banco lndl e Comi.. ag 6, conta 140519325 em nome da Fortbrasil Administradora
de Cartões de Crédito, fl. 6489)
3.000.000,00 Verificando o extrato da OBOÉ CARO junto ao Banco Bradesco (Agência:2367 Conta 10152-4),

01/07/2011
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3.784.650,00

0,00

04/07/2011

24.333,39

0,00

06/07/2011

0,00

06/07/2011

600.000,00

06/07/2011

400.000,00

07/07/2011

0,00

08/07/2011

0,00

Da planilha 45 da pasta Advisor.xls, obtivemos o histórico "transf CF! p/ CAR(CDC 01/07/11 )"
Verificando os contratos gerados no "Sistema CF!" em 1/7/2011, constatamos a geração de 116
contratos "invisíveis" no produto 1040, num valor total de R$ 261.200,00 e 374 contratos "invisíveis" do produto 1210, totalizando R$ 841.380,00. Ambos somados totalizam R$ I 102.580,00.
Anexada mensagem do Sistema Cockpit comprovando a transferência da Reserva Bancária da
Oboé CF! para a conta corrente 2811623, ag. 905, da Oboé Card junto ao HSBC, no valor de
I. I 02.500,00 R$ LI 02.500,00 (tls 6490)
Embora o extrato do HSBC mostre os 21ançamentos no dia 6/7/2011 (conta 0905-28116-23) com
000
o histórico "TRANSF CONNECT BANK", a planilha 45 da pasta "Advisor.xls" indica o valor de
R$ 1.000.000 como "transf CARO p/ Advisor" O documento foi solicitado ao HSBC', que não
atendeu até o momento.
Segundo extrato da Advisor junto ao HSBC (0905-00133-80), esses valores entraram com o mesmo histórico da saída da Card (TRANSF CONNECT BANK) e mesmos números de documento
(0214958 e0215487)
0,00
Anexo comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CF!
600.000,00
para a conta 2811623 ag 905 da OBOÉ CARD junto ao HSBC (tl. 6491)
Anexo comprovante de TED saindo o dinheiro da conta do Banco Safra ( 15900/1 040-7) para a
400.000,00
conta 2811623 ag 905 da OBOÉ CARO junto ao HSBC (tl. 6492)

11/07/2011

400.000,00

0,00

13/07/2011

0,00

762.500,00

13/07/2011

0,00

843.520,00

13/07/2011

0,00

739.050,00

13/07/2011

761113,74

0,00

13/07/2011

1.738.095,96

0,00

14/07/11

0,00

850.050,00

14/07/11

963.404,17

0,00

Anexo comprovante de TED saindo o dinheiro da conta do Banco Safra (15900/1040-7) para a
conta 2811623 ag 905 da OBOÉ CARO junto ao HSBC (tl. 6495)
A planilha 45 da pasta Advisor.xls indica como histórico "TED CF! p/ CARO (06/07/11 )"
De fato, verificamos a geração no "Sistema CF!" no dia 6/7/2011 ele 83 contratos "invi;íveis" no
produto I 040, totalizando R$ 180.600,00 e 265 contratos "invisíveis" no produto 121 O, totalizando
R$ 581.900,00. Somados os dois lotes de contratos fictícios totalizam R$ 762.500,00.
Anexo comprovante de TED saindo o dinheiro da conta do Banco Safra ( 15900/1 040··7) para a
conta 2811623 ag 905 da OBOÉ CARO Junto ao HSBC (tl. 6493 ).
A planilha 45 da pasta Advisor.xls indica como histórico "TED CFI p/ CARO (CDC 04/07/11 )"
De fato, verificamos a geração no "Sistema CF!" no dia 4/7/2011 de 89 contratos "invisíveis" no
produto I 040, totalizando R$ 199 780,00 e 286 contratos "invisíveis" no produto 121 O. totalizando
R$ 643.740,00. Somados, os dois lotes de contratos fictícios totalizam R$ 843.520,00
Anexo comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CF!
para a conta 2811623 ag 905 da OBOÉ CARO junto ao HSBC. (tl. 6494)
A planilha 45 da pasta Advisor.xls indica como histórico "TED CF! p/ CARO (CDC 05/01/11 )"
De fato, verificamos a geração no "Sistema CF!" no dia 5/7/2011 de 81 contratos "invi~;íveis" no
produto I 040, totalizando R$ 175.050,00 e 255 contratos "invisíveis" no produto 121 O, totalizando
R$ 564.000,00. Somados, os dois lotes de contratos fictícios totalizam R$ 739.050,00.
Segundo a planilha 46 da pasta Advisor.xls, o total de R$ 2.499.209, 70 é para a MB quitar o empréstimo que vence na data. O contrato foi liberado em 28/6 e a empresa repassa o valor para a
OBOÉ CARO.
O valor refere-se a soma de duas liberações de crédito contabilizadas na OBOÉ CFI e registradas no
"sistema CF!" no dia 07/07/2011 Uma no valor de R$ 648.750,00 (valor bruto, considerando IOF,
de R$ 658 566,21) do produto I 040 (Aquisição de outros bens - PF) e outra no valor de
R$201.300,00 (valor bruto, considerando IOF, de R$ 204.477,16) do produto 1210 (ccnsignado
privado). Segundo o sistema CF!, o valor de R$ 648.7 50,00 é composto de 295 contratos e o valor
de R$ 201.300,00 é composto de 92 contratos, todos com o tlag "invisível" Segundo a contabilidade, as liberações financeiras no dia 14/07/2011 foram via BC (documento anexo). Consta da
planilha 45 da pasta Advisor.xls encontrada no HD do ITAMAR o razão da rubnca
18892000000044 "TRANSITORIA DE EMP. E FIN" mostra, no dia 07/07/2011 os valores líquidos sendo liberados na contabilidade, com contrapartida na 49992460000000.
Anexo comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CF!
para a conta 2811623 ag905 da OBOÉ CAROiunto ao HSBC. (tl. 6496)
A planilha 46 da pasta Advisor. XLS encontrada no HD do Itamar aponta esse valor como regularização de um "CDC DN Empreend. Venct0 11/07/11" no valor de R$ 961.576,46. Esse valor é o
valor da parcela única do contrato 737203218, em nome da DN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, produto 1406, marcado no sistema CF! como visível, liberado no dia
28/6/201 L
As instmções da OBOÉ CF! para a OBOÉ CARO apontam para um depósito na seguinte conta:

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

01107/2011

constatamos a entrada desse valor no dia 1/7/2011 com o histórico "TED-TRANSF ELET
DISPON REMET.FORTBRASIL ADM C. C. S"
Esse valor refere-se ao contrato 737256796 em nome da FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE
CARTOES DE CREDITO SA
Planilha 46 da pasta Advisor.xls indica que esse valor foi "regularizado" em 18/7/2011, ao valor de
R$ 3.046.184,52
Esses 2 lançamentos zeram o saldo da conta.
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18/07/1 I

0,00

221.200,00

18/0711 I

0,00

219.220,00

18/07/11

0,00

706.400,00

18/07/1 I

0,00

189.550,00

18/07/11

0,00

725.680,00

18/07/11

0,00

610.840,00

18/07111

3 046.184,52

0,00

19/07111

0,00

217.900,00

19/0711 1

0,00

633.500,00

19/07/11

0,00

912.550,00

19/07/11

0,00

702.410,00

19/07111

0,00

196.650,00

19/07111

000

283.200,00

19/07/11

2.630.289, 72

0,00

20/07/1 I

0,00

725.000,00

DN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ 23.577.265/0001-52
BANCO 237 (BRADESCO)
AGÊNCIA 2367
C/C 10.867-7
VALOR: R$963.404,17
Verificando o extrato da agência/conta "0905-28116-23" da OBOÉ CARO junto ao HSBC, vemos na
data o lançamento a débito desse valor com o histórico "EMISSAO DE TED"
Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CFI
para a conta 2811623 ag 905 do HSBC, da OBOÉ CARO (fl. 6502). Refere-se a uma liberação de
IOI contratos no produto 1040 inseridas no "Sistema CFI" em 12/7/2011.
Refere-se a uma liberação de crédito de IOI contratos do produto 1040 registrados no SIStema CFI
em 08/07/2011, marcados com o flag de "invisíveis" (valor bruto de R$ 222.675,62, considerando
o IOF). Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da
OBOÉ CF! para a conta 2811623 ag 905 do HSBC, da OBOÉ CARO (fl. 6500) O razão da rubrica
18892000000044 "TRANSITORIA DE EMP. E FIN" mostra, no dia 08/07/2011 o valor liquido
sendo liberado na contabilidade, com contnlj:Jartida na 49992460000000.
Refere-se a uma liberação de crédito contabilizada na OBOÉ CF! e registrada no sistema CF! em
08/07/2011 (valor bruto, considerando IOF, de R$ 717 072,54. Essa liberação refere-se a 322
contratos do produto 1210 (consignado privado) marcados no sistema CF! como invisíveis. Anexado comprovante de TED do Banco Safra (15900/1040-7) para a conta 2811623 ag 9050 Banco 399
da OBOÉ CARO (fl. 6497) O razão da rubrica 18892000000044 "TRANSITORIA DE EMP E FIN"
mostra, no dia 08/07/2011 o valor liquido sendo liberado na contabilidade, com contrapartida na
49992460000000.
Anexado comprovante de TED do Banco Safra (1590011040-7) para a conta 2811623 ag 9050
Banco 399 da OBOÉ CARO (fls 6501) Verificamos no "Sistema CF!" que foram gerados 86 contratos no produto 1040 "invisíveis" totalizando esse valor, no dia 11/7/2011 A planilha 4.S da pasta
"Advisor.xls" indica o dia da geração dos contratos e da liberação do valor para a OBOÉ C' ARO.
Anexado comprovante de TED do Banco Safra (1590011040-7) para a conta 281162:1 ag 9050
Banco 399 da OBOÉ CARD.(fl. 6499) Verificamos no "Sistema CFI" que foram gerados 331 contratos no produto 1210 "invisíveis" totalizando esse valor, no dia 12/7/2011. A planilha 46 da pasta
"Advisor.xls" indica o dia da geração dos contratos e da liberação do valor para a OBOÉ CARO.
Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CF!
para a conta 2811623 ag 905 do HSBC, da OBOÉ CARO (fl. 6488).
Verificamos no "Sistema CFI" que foram gerados 277 contratos no produto 1210 "invisíveis"
totalizando esse valor, no dia 11/7/2011. A planilha 46 da pasta "Advisor.xls" indica o dia da
geração dos contratos e da liberação do valor para a OBOÉ CARO.
A planilha 45 da pasta Advisor.xls encontrada no HD do diretor Itamar aponta para "TED CARO
p/ FORTBRASIL"
Refere-se a geração de 99 contratos mvisíveis do produto 1040, inseridos no Sistema CFI em
1417/2011 (!18506)
Anexado comprovante de TED do Banco Safra (1590011040-7) para a conta 2811623 ag 9050
Banco 399 da OBOÉ CARO.( f!. 6506)
Refere-se a geração de 288 contratos invisíveis do produto 1210, inseridos no Sistema CF! em
1517/2011 (fl. 8504)
Anexado comprovante de TED do Banco Safra (1590011040-7) para a conta 2811623 ag 9050
Banco 399 da OBOÉ CARO.(fl 6507)
Refere-se a geração de 413 contratos "invisíveis" no produto 1210 inseridos no "Sistema CFI" com
data da liberação em 1317/2011 (fl 8504). Anexado comprovante de TED do Banco Safra
( 15900/1 040-7) para a conta 2811623 ag 9050 Banco 399 da OBOÉ C ARO (fl 6503 ).
Refere-se a geração de 321 contratos invisíveis do produto 121 O, inseridos no Sistem2 CF! em
1417/2011 (fl. 8504)
Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CFI
para a conta 2811623 ag 905 do HSBC, da OBOE C ARO (fl. 6505 ).
Refere-se a geração de 89 contratos invisíveis do produto 1040, inseridos no Sistema CF! em
1517/2011 (fl. 8506)
Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CFl
para a conta 2811623 ag 905 do HSBC, da OBOÉ CARo (!16508).
Refere-se a geração de 129 contratos invisíveis do produto 1040, inseridos no Sistema CF! em
1317/2011 (fl 8506)
Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CFI
para a conta 2811623 ag 905 do HSBC, da OBOÉ CARO (fl. 6504).
Segundo a planilha 45 da pasta Advisor.xls, é TED da Card para a T&A. Na planilha 46 menciona
que é pagamento do contrato que venceu em 8/7/2011.
Refere-se a geração de 331 contratos invisíveis do produto 121 O, inseridos no Sistema CFI em
1817/2011 (fl. 8504)
Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CFI
para a conta 2811623 ag 905 do HSBC, da OBOÉ CARO (fl. 6509).
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Refere-se a geração de 103 contratos invisíveis do produto 1040, inseridos no Sistema CF! em
1817/2011 (fi 8506)
Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CF!
20/07111
0,00
225.000,00
para a conta 2811623 ag 905 do HSBC, da OBOÉ CARD (116510)
Fonte: Para as 3 primeiras colunas (data Lçto, Débito e Crédito), razão da rubrica 482996, extraído do "Sistema Card" (anexado às ns 6420 à
6436)
Para a coluna referente à análise, foi utilizada basicamente documentação obtida junto às tesourarias da OBOÉ CF! e OBOÉ CARO, documentação solicitada aos bancos e informações colhidas junto à pasta de trabalho Advisor.xls obtida a partir do HD do ex-diretor IT<>.MAR (fis
6!50/6238, volumes 39 e 40).

A análise do conteúdo da pasta "Advisor.xls", já citada no item 5.8.1 permitiu-nos
identificar o destino dos recursos relativos a liberações de contratos "invisíveis'' efetuadas no
mês de setembro de 2010. As tentativas de rastreamento por parte dessa Comissão com base em
razões contábeis e conciliações bancárias haviam sido infrutíferas, até então. Na planilha 9
(fls. 6158) foram encontradas as seguintes tabelas:

Figura I -Tabelas encontras na planilha 9 da pasta "Advisor.xls", anexada à n 6158

DATA

01/09/201 o
02/09/2010
03/09/2010
06109/2010
08109/2010
09/09/2010
10/09/201 o
13109/201 o
14/09/201 o
15/09/201 o
16/09/2010
17/09/201 o
20/09/2010
21/09/2010
22/09/2010
23!09/2010
24/09/2010
2710912010

LIBERAÇÃO

420.068.89
421 671.79
413.623,16
413.689.78
416 337.21
416.978.23
416.533.51
420 854.69
422 151.80
421.873,42
420.285,63
420.787.28
416.063.49
417 696.88
417.522.09
413.282,76
418.933.66
417 476.38

CONCILIAÇÃO TRAfJSF. P/ ADVISOR

360.000.00

245 969,52

0.00
0.00

GGO 000 00

700.000.00

300.000.00

150 000.00
5 000,00
200.000.00
1 100.000.00

100 000.00
50.000,00
10.000.00

700 000.00

50.000.00

20 000.00

120.000.00

50.000.00

450 000.00
400.000.00
750.000.00
50.000.00
550 000.00
100 000.00
200 000.00

TROCO

10.000 . 00

185.900.63
424.228.84
10.605.68
596.915.90
180 578.69
13.600.46
362 066.95
151 212.26
829 060.46
407.187.04
436 901.41
16 114.13
50.64
332 353.76
34.83167
171.548 91'
22.615.25
-194 861.13
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5.7.3.2 Uso da empresa ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A. (ADVISOR)
como destino de recursos relativos a contratos "invisíveis"
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838.046
838 04 7
838.048
838 049

194.861_13
418.422.62
415.732.11
302 873,61
1 331.889A7

27/09/201 o
28109/201 o
29/09/201 o
30/09/2010

DEPOSITADO

26/10/201 o
26/10/201 o
26/10/2010
27/10/201 o

2.
Os valores relativos às liberações correspondem exatamente ao total de contratos
"invisíveis" dos produtos I 066 e 121064 gerados em cada dia, conforme podemos verificar na
tabela I abaixo, com informações extraídas diretamente do "Sistema CFI'', consultando apenas
os contratos "invisíveis" por "data da liberação", totalizados por convênio. Utilizamos, apenas
para exemplificar, as liberações dos dias 28, 29 e 30.9.20 I Ojá que as dos demais dias, conforme
mostrado na figura acima, foram transferidas por valores diversos dos totais liberados e
posteriormente "conciliados'' para acerto.

Tabela l-Totais de contratos "invisíveis" registrados no "Sistema CF!" nos dias 28,29 e 30.9.2011
Valores em R$
QTD. CONTRA TOS
VALOR LIBERADO
PRODUTO
CONVENtO
1402
9
19.181,30
1066
7029
92
196.341,36
1066
70289
44.818,81
21
1066
9008
4.189,54
1210
2
60500
8
16.959,22
1210
10022
9
18.779,29
1210
12017
13.312,61
1210
6
23655
8
17.140,83
1210
17.425,80
23671
8
1210
55557
8
17.222,73
1210
60020
8
17.137,21
1210
63002
2.330,90
1210
I
64009
16
33.583,02
1210
TOTAL DIA 28/9
418.422,62
1402
7
14.917,68
1066
70289
51
I 06.456,44
1066
9008
5
10.781,57
1210
li
23.610,10
60500
1210
10022
11
24.209,04
1210
12017
7
15.279,48
1210
10.504,78
23655
5
1210
23671
5
10.760,63
1210
55557
8
16.919,38
1210
7
15.384,62
60020
1210
73
154.260,57
63002
1210
6
12.647,82
64009
1210
TOTAL DIA 29/9
415.732,11
1066
1402
12
19.865,64
70289
48
1066
79.625,15
9008
6
10.182,08
1210
11
17.426,46
60500
1210
4
6.837,66
10022
1210
13.00 l ,79
12017
8
1210
23655
9
14.906,12
1210
64

Confonne explicado no item 5.2.1.1, esses contratos foram gerados originalmente no produto I 066, convênio INSS. Porém, em dezembro,
tiveram seus convênios alterados e, em março de 2011, foram divididos entre os produtos 1066 e 1210, de acordo com os convênios.
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23671
55557
60020
63002
64009
TOTAL DIA 30/9

lO
9
9
56
4

16.170,39
14.301,93
13.911,97
90 094,94
6 549,48
302.873,61
Fonte: Bases de dados do "Sistema CF!"

3.
Requisitamos ao HSBC a cópia dos cheques a partir da numeração constante da
pasta "Advisor.xls" e confirmada junto à tesouraria da OBOÉ CF I. O ofício de encaminhamento
está anexado à fl. 8434. Os cheques estão assim anexados: R$ 194.861,13 (fl. 8435);
R$418.422,62 (fl. 8436); R$ 415.732,11 (fl. 8437); R$ 312.873,61 (fl. 8438). Em comum aos
4 (quatro) cheques o fato de serem nominais à própria OBOÉ CF!, assinados e endossados pelo
seu ex-presidente, JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS.
4.
Cabe ressaltar mais uma vez, conforme ficou claro no tópico anterior, que esse
tipo de expediente, nominar e endossar os cheques, é praxe no grupo OBOÉ. Dessa forma, os
cheques podem ser sacados em espécie ou, se depositados em outra conta, aparecerem no extrato
com histórico de "disponibilidade em dinheiro". Em vários extratos da própria OBOÉ CFI e de
outras empresas do grupo, chama a atenção a quantidade e o volume de lançamentos em
dinheiro. Isso dificulta muito o rastreamento de recursos derivados de fraudes.
5.
No entanto, encontramos nas dependências da OBOÉ CF! documentos, anexados
às fls. 8579/8611, indicando que os valores de R$ 415.732,11 e R$ 302.873,61 teriam entrado de
fato, na conta 00133-80, ag. 0905, de titularidade da ADVISOR GESTÃO DE A nvos S.A., junto ao
Banco HSBC, sob o histórico de "DISPONIB COMO DINHEIRO" em 27.10.2011. Já o valor de
R$ 418.422,62 entra com o mesmo histórico em 26.10.2012. A única diferença, portanto, para o
controle da planilha "Advisor.xls" é o dia do depósito referente ao valor de R$ 415.732, 11, que
consta como depositado em 26/ I 0/20 I O.
6.
Em relação às demais transferências para a ADVISOR, como sugerido pela figura 1,
constatamos, de fato, várias TEDs feitas entre os meses de agosto e outubro de 20 I O. As TEDs
foram emitidas pela conta 1040-7, ag. 15900 de titularidade da OBOÉ CF!, junto ao Banco Safra.
A conta do destinatário é a 13380, agência 9050, de titularidade da ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS
S.A., junto ao Banco HSBC. As tabelas 2, 3 e 4 abaixo mostram as movimentações:

Data

Tabela 2- TEDs emitidas da Oboé CFI para a Advisor em agosto de 2010
Informações extraítlas tia Planilha 6 tia
VIr. TED
Fls.
Total por dia
Pasta "Atlvisor.XLS" (n. 6155)

23/08/201 o

100.000,00

8440

23/08/2010

100.000,00

25/08/2010

200.000,00

8442

25/08/2010

200.000,00

26/08/2010

100 000,00

8444

26/08/2010

100.000,00

27/08/2010

100.000 00

8446

27/08/2010

100.000,00

27/08/2010

100.000,00

8446

27/08/2010

100.000,00

31/08/2010

60.000,00

8448

31/08/20 I O

60.000,00

AGOSTO

200.000,00

660.000,00
Fonte: TEDs anexas e pasta Advisor.xls
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7.
O valor de R$ 660.000,00 acima aparece na planilha 9 da pasta "Advisor.xls". na
tabela de conciliação que extraímos na figura 1.

01/09/2010
01/09/2010
03/09/2010
03/09/2010
06/09/2010

5.000,00

08/09/2010

50.000,00

08/09/2010

700.000,00

06/09/2010

5.000,00

8454
8455

09/09/2010

10.000,00

8454
8457
8457

10/09/2010

1.100 000,00

8459

10/09/2010

1.100.000,00

13/09/2010

450.000,00

13/09/2010

450.000,00

14/09/2010

750.000,00

15/09/2010

400.000,00

8461
8463
8465

08/09/2010

10.000,00

09/09/201 o

200.000,00

16/09/2010

84.981,39

16/09/2010

I 01.763,43

8467
8467

16/09/2010

69.000,00

8468

16/09/2010

550.000,00

22/09/2010

20.000,00

8468
8470

22/09/201 o

50.000,00

22/09/2010

50.000,00

27/09/2010

20.398,80

27/09/201 o

101.939,04

27/09/201 o

100.000,00

27/09/2010

50.000,00

28/09/2010

120.000,00

29/09/2010

200.000,00

SETEMBRO

8470
8471
8473
8473
8474
8474
8476
8476

760.000,00

08/09/2010

760.000,00

09/09/2010

210.000,00

210.000,00

14/09/2010

750.000,00

15/09/2010

400.000,00

16/09/2010

550.000,00

22/09/2010

120.000,00

27/09/2010

150.000,00

120.000,00

150.000,00
28/09/201 o

120.000,00

29/09/2010

200.000,00

6.443.082,66
Fonte: TEDs anexas e pasta Advisor.xls

Data

VIr. TED

Fls.

Informações extraídas da Planilha 8 da
Pasta "Advisor.XLS" (fl. 6157)

08/10/2010

120.000,00

8480

08/10/2000

08110/2010

50.000,00

08/10/201 o

50.000,00

19110/20 I O

150.000,00

8480
8482

19110/201 o

150 000,00

21/10/2010

10.000,00

21/10/2010

10.000,00

22110/201 o

100.000,00

22/10/201 o

100.000,00

22/10/2001

150.000,00

22110/2010

50.000,00
300 000,00

22/10/2010

150.000,00

22110/2010

50.000,00

8486
8488
8488
8489

25110/201 o

300.000,00

8491

25110/2010

120.000,00

25110/20 I O

50.000,00

8491

25/10/2010

50.000,00

28/10/2010

100.000,00

8493

28/10/201 o

100 000,00

OlJTlJBRO

1.080.000,00
Fonte: TEDs anexas e pasta Advisor.xls
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Data

Tabela 3 • TEDs emitidas da Oboé CF! para a Advisor em setembro de 20 I O
Informações extraídas da Planilha 6 da
Fls.
Total por dia
VIr. TED
Pasta "Advisor.XLS" (fl. 6155)
300.000,00
01/09/2010
1.000 000,00
8450
1.000.000,00
8450
700.000,00
03/09/2010
250.000,00
150.000,00
8452
250.000,00
8452
100.000,00
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No mês de outubro, encontramos ainda duas transferências da ÜBOÉ CIFI feitas
pela conta de reserva. A primeira, no dia 19.10.201 O, no valor de R$ 50.000,00 (fi. 8483) e a
segunda, no dia 20.10.2010, no valor de R$ 140.000,00 (fi. 8484).

Tabela 4- Valores desviados da Oboé CFI para a Advisor
660.000,00

TEDsAGOSTO
TEDs SETEMBRO

6.443.082,66

TEDsOUTUBRO

I 080.000,00

Cheque deposit. Outubro

194.861,13

Cheque deposit Outubro

418.422,62

Cheque deposit Outubro

415.732,11

Che_que deposit Outubro

312.873,61

Transferência Reserva 19/1 O

50.000,00

Transferência Reserva 20/1 O

140.000,00
9.714.972,13

TOTAL

I O.
Uma vez constatado o desvio de recursos, optamos por fazer o caminho inverso e
voltar a analisar o razão e as conciliações bancárias. Para tal, extraímos o razão contábil da
rubrica transitória de empréstimos e financiamentos. Do "Sistema CFI", extraímos os lotes de
contratos "invisíveis" registrados como produtos 121 O e 1066 no mês de setembro.

Tabela 5- Comparação entre o razão contábil da conta transitória de empréstimos e financiamentos e os totais de contratos "invisíveis" gerados
no Sistema CF! no mês de setembro de 2010
Contratos "lnvisiveis" (produtos 1210 e
1066) incluidos em Setembro/2010 (to65
tais)
Razão da rubrica 18892000000044 "TRANSITORIA DE EMP. E FIN."

201009

Histórico ipsis /irteris do razAo
Contrapartida
I 1230080000007 LIBERACAO DE CDC'S DIVERSOS
2 11230080000007 LIBERACAO DE CDC'S DIVERSOS
2 I 1230080000007 LIBERACAO DE CDC ·s DIVERSOS

201009

3

I 1230080000007

LIBERACAO DE CDC'S DIVERSOS

413.623,16

3

413.623,16

201009

6

I 1230080000007 LIBERACAO DE CDC'S DIVERSOS

413.689,78

6

413.689,78

201009

8
9

I 1230080000007 LIBERACAO DE CDC'S DIVERSOS

416.337,21

8

416.337,21

201009

I 1230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

166.978,23

9

4 6.978,23

201009

lO

11230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

416.533,51

lO

416.533,51

201009

13

11230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

210.854,69

13

420 854,69

201009

13

I 1230080000007

200.000,00

201009

14

I 1230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

422.151,80

14

201009

15

I 1230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

42 I .873,42

15

422151,80
421.873,72

Ano/mês
201009
201009

65

Dia
I

LIBERACAO DE CDC'S DIVERSOS

Valor

Débito
420.068,89

Dia
I

420.068,89

200.000,00

2

421.671, I9

21.671,79

Os lotes estilo anexados às Os. 8494 a 8499 (produto 121 O) e 8508 a 8510 (produto I 066 ). Lançamos na tabela os totais por dia, juntando os
dois produtos. Lembramos, conforme explicado no tópico 5.2 da presente manifestação que esses lotes foram lançados originalmente no ·'Sistema
C FI" no produto 1066, convênio INSS, e, posteriormente, mudados de convênio e produto.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

Na tabela 4 abaixo, consolidamos as transferências da OBOÉ CFI para a 1:::mpresa
9.
ligada ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A. citadas ao longo do presente tópico que, pelos controles
encontrados na pasta "Advisor.xls'', representam contrapartida financeira de contratos fictícios
gerados pela OBOÉ CFI, caracterizando desvio de recursos por conta de fraude.
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201009

16

I 1230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

420.285,63

16

420.285,63

201009

17

11230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

420 787,28

17

420.787,28

201009

20

11230080000007

REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

16.063,49

20

416.063,49

201009

21

I 1230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

417.696,88

21

417.696,88

201009

22

I 1230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

201009
201009

22
23

I 1230080000007 LIBERACAO DE CDC ·s DIVERSOS

201009

24

I 1230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS
I 1230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

201009

24

11230080000007 LIBERACAO DE coes DIVERSOS

148.933,66

201009

27
27

11230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS
I 1230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

200.000,00
194.861,13

22

417.522,09

23

413.282,76

20.000,00

24

418.933,66

27

417.476,38

201009

27

I 1230080000007 LIBRECAO DE COeS DIVERSOS

201009

I 1230080000007 REF A LIBERA_ÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

418.422,62

28

418.422,62

201009

28
29

I 1230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

415.732,11

29

415.732,11

201009

30

I 1230080000007 REF A LIBERAÇÃO DE CDC'S DIVERSOS

302.873,61

30

302.873,61

22.615,25

Fonte: Razão contábil da Oboé CF!

Fonte: Bases de dados do "Si.>tema CF!"

11.
Na tabela 5 acima, percebe-se que nem sempre os lançamentos contábeis
correspondem exatamente aos valores totais dos lotes de "contratos invisíveis'' do "Sistema
CF!". Algumas vezes os lançamentos são desmembrados (por exemplo, no dia 27, o total é
desmembrado em 3 lançamentos). Outras vezes, os lançamentos são realmente com valores
divergentes sendo, possivelmente, acertados por outros lançamentos.
12.
A contrapartida financeira no razão é sempre a rubrica 11230080000007,
correspondente à conta bancária da OBOÉ CFI junto ao Banco Safra. Consultamos as
conciliações bancárias dessa conta. Anexamos às fls. 8566 a 8571 as conciliações bancárias da
OBOÉ CFI junto ao Banco Safra relativas aos dias 29 e 30 de setembro, tal como foram obtidas
junto à área de contabilidade. No dia 29, vemos que os valores lançados na contabilidade
referentes aos contratos permaneciam como pendências de conciliação bancária ("crédito no
razão não debitado no extrato"), conforme tabela 6 abaixo:

Tabela 6- Lançamentos da conciliaç_ão bancária do Banco Safra relativa a 29/9/2010
DATA
01.09.10

I. (-)CRÉDITO NO RAZÃO NÃO DEBITADO NO EXTRA TO
LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

02.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$21.671,79

03 09 10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$413.623, 16

06.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$413.689,78

08.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$416.337,21

VALOR
R$420.068,89

09.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$166.978,23

10.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$416.533,5 I

13.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$21 O. 854,69

14.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$422151 ,80

15.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$421.873,42

16.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$420.285,63
R$420.787,28

17.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

20.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$16.063,49

21.0910

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$417.696,88

23.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$413.282,76

22.09. I O

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$297.522,09

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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24.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$20.000,00

24.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$148.933,66

27.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$ I94 861, I 3

27.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$200.000,00

27.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$22 615,25

28.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$418.422,62

29.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$415. 732,11
Fonte Conciliações bancárias da Oboé CF!

13.
Por outro lado, os valores transferidos para a ADVISOR por TEDs também
permaneciam como pendências de conciliação bancária no dia 29 sob o histórico "ADVISOR'',
como "débito no extrato não creditado no razão", conforme exposto na tabela abaixo:
Tabela 7- Lançamentos da conciliação bancária do Banco Safra relativa a 29/9/201 O
DATA

3. (+)DÉBITO NO EXTRATO NÃO CREDITADO NO RAZÃO

20.01.10

ADVISOR

VALOR
R$60 000,00

ITAMAR

22.01.10

ADVISOR

R$250.000,00

ITAMAR

29.01.10

ADVISOR

R$50.000,00

ITAMAR

23.02.10

ADVISOR

R$227 500,00

ITAMAR

28.04.10

ADVISOR

R$2.000,00

ITAMAR

20.07.10

ADVISOR

R$30.000,00

ITAMAR

18.08.10

ADVISOR

R$11.230,37

ITAMAR

31.08.10

ADVISOR

R$60.000,00

ITAMAR

01.09.10

ADVISOR

R$700.000,00

01.09.10

ADVISOR

R$300.000.00

06.09.10

ADVISOR

R$5.000,00

08.09.10

ADVISOR

R$700.000,00

08.09.10

ADVISOR

R$10.000,00

10.09.10

ADVISOR

R$1.100.000,00

13.09.10

ADVISOR

R$450 000,00

14.09.10

ADVISOR

R$750.000,00

15.09.10

ADVISOR

R$1.900,27

16.09.10

ADVISOR

R$550.000,00

24.09.10

ADVISOR

R$1.822,75

27.09.10

ADVISOR

R$100.000,00

27.09.10

ADVISOR

R$50.000,00

28.09.10

ADVISOR

R$120.000,00

29.09.10

ADVISOR

R$200 000,00
Fonte: Conciliações bancárias da Oboé CF!

14.
Chama a atenção a observação, transcrita ipsis litteris na tabela acima, çom o
nome "ITAMAR" em alguns lançamentos. Teoricamente, numa conciliação bancária uma
pendência de "crédito no razão não debitado no extrato" corresponderia, por exemplo, a um
cheque emitido e devidamente contabilizado, mas ainda não compensado, motivo pelo qual o
débito no extrato correspondente não teria sido localizado. Ainda teoricamente, uma pendência
de "débito no extrato não creditado no razão" corresponderia a um valor já sacado da conta
corrente, mas ainda não contabilizado. Pendências desse tipo, teoricamente, só seriam possíveis
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de ser sanadas em uma conciliação bancária normal pela identificação dos lançamentos um por
um, que deveria ser no valor exato.
15.
No entanto, no dia 30, vemos que todas as pendências de "débito no extmto não
creditado no razão'' com referência à ADVISOR já não constam mais, indicando que foram
teoricamente sanadas. Em relação aos ("créditos no razão não debitado no extrato"), sobram
apenas os seguintes com histórico fazendo referência a liberações de contratos:
Tabela 8- Lançamentos da conciliação bancária do Banco Safra relativa a 30/9/2010
I. (-)CRÉDITO NO RAZÃO NÃO DEBITADO NO EXTRATO

VALOR

28.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$418.422,62

29.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$415.732,11

26/10/2010
26110/2010

30.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$302.873,61

26/10/2010

30.09.10

LIBERAÇÃO DOS CDS DIVERSOS

R$194.861,13

26110/2010

16.
O que sobra de pendências são, basicamente, os valores que restaram para ser
transferidos para a ADVISOR por cheque. Essa análise ilustra bem o modus operandi da OBOÉ
CFI para camuflar o rastro dos recursos desviados por conta das fraudes. Ou seja, a não ser pelos
valores que ficaram para ser transferidos por cheques listados na tabela 4 acima, os demais saem
por valores não coincidentes com os créditos no razão, sendo o acerto efetuado no final do mês.

5.7.3.3 Desvio para a ADVISOR de recursos da "New Base"
O rastreamento dos recursos potencialmente desviados da OBOÉ CFI através da
fraude na captação denominada internamente "New Base", cuja mecânica operacional está
descrita no item 5.3, é bem mais complicado do que nas fraudes relacionadas à criação d(: ativos
fictícios. Tal dificuldade vem basicamente do fato de que, enquanto a criação de ativos fictícios
ocorria em lotes que abrangiam várias operações, as fraudes na captação aconteciam operação a
operação, ficando limitada aos valores dos RDBs envolvidos.
2.
Assim, para conseguir colher alguns exemplos capazes de comprovar o desvio de
recursos por meio deste tipo de fraude, esta Comissão tomou por base primariamente controles
internos em arquivos EXCEL utilizados pela área de captação para, a partir de então, verificar
lançamentos contábeis no "Sistema Finance", executar as consultas dos títulos no "Sistema CFI''
e solicitar cópias dos cheques aos bancos, comprovando assim o desvio de recursos.
3.
O principal arquivo utilizado foi uma pasta EXCEL que contém planilhas diárias
desde outubro de 2006 denominada "CONTROLE PARA CHEQUE(S), DOC(S) E TED(S)
(CAPTAÇÃO)''. Tais planilhas eram utilizadas no fluxo operacional entre as áreas de captação e
tesouraria. Através delas, os funcionários da área de captação davam as ordens para que a
tesouraria efetuasse os pagamentos relacionados às captações. Cabe ressaltar que esta pasta
contém controles relacionados também a captações da ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A.,
empresa que, como explicado no item 5.6, funcionava utilizando a estrutura física e de pessoal
da OBOÉ CFI e sobre a qual foram identificadas evidências de atuação em mercado marginal.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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5.
Baseado na pasta "CONTROLE PARA CHEQUE(S), DOC(S) E TED(S)
(CAPTAÇÃO)'' selecionamos lançamentos cuja coluna "discriminação'' fazia referência a
transferências de RDBs para "New Base'' ou para a ADVISOR. Com base nessa seleção
solicitamos formalmente às instituições financeiras as cópias dos respectivos chequc~s, cuja
numeração obtivemos dos controles da própria tesouraria da OBOÉ CFI. A tabela I abaixo mostra
os pagamentos selecionados. As colunas data, valor e discriminação mostram as informações
obtidas através da pasta "CONTROLE PARA CHEQUE(S), DOC(S) E TED(S)
(CAPTAÇÃO)".
Tabela I - Exemplos de transferências para "New Base" para as quais foram solicitadas cópias de cheques
Expio.

Data
I

19/02/2009

2

Valor(R$)

9.735,82

Discriminaçilo

Fls.

RDB MARIA GENOVA TRANSF. NEW BASE

5553

31/03/2009

201.128,96 RDB FLAVIO ROBERTO TRANSF. NEW BASE FUNDOS

5555

3

31/03/2009

201.128,96

4

28/02/2011

216.914,46 RDB NA TA LIA TEIXEIRA TRANSF. P/ NEW BASE ADVISOR

5702

5

03/03/2009

126.938,57

5552

6

02/02/2011

RDB CRISTIANA MARIA TRANSF_ NEW BASE FUNDO

RDB ROBERTO MARTINS TRANSF. NEW BASE

51.216,76 ANA KARLA TRANSF. P/ ADVISOR NB

5556

5569

5568
185271,57 RDB CONSTRUTORA ALVES LIMA TRANSF. P/ NEW BASE ADVISOR
08/02/2011
7
Fonte: Pasta de trabalho "CONTROLE PARA CHEQUE(S), DOC(S) E TED(S) (CAPTAÇÃO)" obtida junto à área de captação da
OaoE: CF! e cópias de cheques recebidos das instituições financeiras (a última coluna refere-se às folhas onde os cheques
estilo ar:quivados nestes autos)

6.
Todos os cheques solicitados listados na relação acima foram devidamente
recebidos das instituições financeiras e juntados aos presentes autos, seguindo numeração
constante da última coluna. Em comum a todos eles o fato de serem nominativos à ADYISOR
GESTÃO DE A nvos S.A. e de não possuírem endosso, confirmando que as cártulas foram, de
fato, depositadas na conta da citada empresa. Em comum ainda o fato de serem assinados pelo
ex-presidente, Sr. JosÉ NEWTON LOPES DE FREITAS e, no verso, conterem a referência "Este
cheque destina-se: RDB XXXXXX 66 ".
7.
Cabe ressaltar ainda que, até onde pudemos apurar, examinando a pasta
"CONTROLE PARA CHEQUE(S), DOC(S) E TED(S) (CAPTAÇÃO)", o destino padrão dos

recursos em todos os lançamentos cuja discriminação fazia referência a transferência para
"New Base" era a ADVISOR.
66

A numeração do RDB é a que consta do "Sistema Finance" que, durante algum tempo, era diferente da numeração constante de "Sistema
CF!"

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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4.
Outro controle interno em planilhas EXCEL importante no trabalho de
rastreamento foram as planilhas de "Movimento Diário de Captação''. Tratam-se de planilhas
diárias desde 2008, que utilizamos basicamente para cruzar os valores dos títulos com os
lançamentos contábeis no razão já que, muitas vezes, esses últimos eram feitos de forma
agrupada. Cabe ressaltar que esses e outros controles colhidos junto à Instituição e utilizados
como base em alguns procedimentos investigativos desta Comissão de Inquérito foram
devidamente organizados e catalogados, permanecendo à disposição para desdobramentos
posteriores.
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8.
Uma vez comprovado o destino dos recursos, procedemos ao exame dos
respectivos registros nos sistemas "Finance", basicamente nos registros contábeis, e "CFI'' a fim
de, com base na amostra, comprovarmos a mecânica operacional envolvida na fraude, a qual está
descrita no item 5.3.
9.
O exemplo I refere-se a um cheque no valor R$ 9.735,82. A figura 1 abaixo
mostra exatamente a tela da pasta "CONTROLE PARA CHEQUE(S), DOC(S) E TED(S)
(CAPTAÇÃO)''.

19/02/2009

CONTROLE PARA CHEQUEfSI DOCIS! E TEPISl !CAPIACAOI

50

VALOR
29 783.40

6 562.98
29 295 99
687

NOMINAL À

TIPO

35

9 735 82

ch
ted

ch
DOC

CH

ADVSOR G~S"~O Df A~J'/OS s:h

HISTÓRICO

'·

N•

MB
235073

LfOf-; ( õlSIR BARfiOSA.

A.C:V'.SOP.G€S0 A.O C~ A..,.i\/OS

HSBC ADV!SOR

!'CO ELDJ)!l

H!;BC AOVISOR

MS

ADV'SOR GESTAO CE A"1VOS SIA
JULI(I CESAROAMOT.t.. Pll'.f"'ERO

BANCO

HSBC ADV!SOR

,• CUEHT:

t<.CS.J.81C~S

215265
259274

'<CS-11CD

390320

s.:;.

liSBCOBoE
Nf','~ f:ASE ACVISQ~ RESSAPC 090E f,!,<; :~O"' L

HSBC AOVISOR

I O.
Em seguida, prosseguimos a pesquisa para verificar os lançamentos na
contabilidade. Como explicado no item 5. 7.1, a OBOÉ CFI utiliza uma conta transitória. Assim,
primeiramente, debita-se a conta que registra o RDB (41510200100001 ), tendo como
contrapartida a conta transitória (nesse caso, a conta 4191 0200000002). Em seguida, debita-se a
conta transitória com contrapartida em disponibilidades. Entretanto, o débito na conta
4151 0200100001 é feito pelo total, misturando-se a outros RDBs resgatados na data. A tabela 2
abaixo demonstra os lançamentos extraídos do razão. Importante notar que a conta de
disponibilidades (11230090000000) refere-se à conta da OBOÉ CFI no HSBC.
Tabela 2- Lançamento extraído dos razões contábeis da rubrica 4151020010000 I (NAO LIGADAS -SEM CERTIFICADOS) e
41910200000002 (OUTRAS PESSOAS FISICAS)

Ano !\lês

Razão

Dia Contrapartida

41510200100001

200902

19

41910200000002

200902

19

Histórico

Débito

41910200000002

RESGATE DE RDB
PAGTO DE RESG DE RDB CH
I 1230090000000 821313

Crédito

16.986,15

0,00

9.735,82

0,00

Fonte: Razão Contábil da OBOÉ CF!

11.
Através da planilha "Movimento Diário de Captação'' referente à 19.2.2009,
compusemos o valor do débito na rubrica de RDB, conforme demonstrado na tabela 3 abaixo. Os
outros valores seriam saques regulares, em tese, com os recursos depositados na conta dos
investidores.
Tabela 3- "Movimento Diário de Captação" da Oboé CFI em 19/2/2009 (filtrados os lançamentos de forma a pegar somente os que faziam
menção a pagamentos, tirando assim renovações e novas aplicações)
Valores e TI R$
Nome

Título

Aglic

Ger

Cliente

272

215285

JULIO CESAR DA MOTA PINTEIRO

381055

14/08/2008

687,35

2607

235073

LEONY PETER BARBOSA

353264

26/05/2008

6.562,98

DOC
ted
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Figura I -Controle da área de captação para a tesouraria em 19/2/2009
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12.
Conferimos ainda os RDBs no "Sistema CFI" pesquisando a movimenta~;ão pelo
código do cliente. Cabe ressaltar que a numeração dos títulos no "Sistema CF!'' nessa época era
diferente da numeração dos títulos que constava do "Sistema Finance''. Feita a ressalva,
constatamos que os dois RDBs do cliente que venciam em 19.2.2009, incluindo o RDB 94493
(numeração do "Sistema CFI") foram renovados e agrupados no RDB 95838, cujo valor de
emissão, corresponde ao somatório dos valores de resgate líquidos dos RDBs que venciam,
conforme tabela 4 abaixo.
Tabela 4- Pesquisa no "Sistema C FI" de RDBs emitidosJ>.ara o cliente 259274

RDB
94493
94625
95838

Data Aplicação
12/01/2009
15/01/2009
19/02/2009

Vencimento Valor Recebido (R$)
19/02/2009
9.613,91
19/02/2009
600,00
23/03/2009

Resgate Líquido (R$)
9.735,82
607,00
10.342,82
10.452,00

10.342,82

Fonte: Bases de dados do "Sistema CF!"

13.
A figura 2 abaixo mostra a tela da pasta "CONTROLE PARA CHEQUE(S),
DOC(S) E TED(S) (CAPTAÇÃO)" relativa a 31.3.2009, data na qual extraímos os exemplos 2 e
3 listados na tabela I.

Figura 2- Controle da área de captação para a tesouraria em 31/3/2009

CONTROLE PARA CHEQUEIS! OOC!Sl E TEDISl !CAPTACÃOl

31/03/2009

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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14.
Em consulta ao Sistema CFI, confirmamos que, para os clientes, as aplicações
foram renovadas, conforme mostram as tabelas 5 e 6 abaixo.
Tabela 5- Pesquisa no "Sistema CF!" de RDBs emitidos para o cliente 143632
Data Aplicação

Res2ate Liquido (R$)

Vencimento

Valor Recebido (R$)

96062

26/02/2009

31/03/2009

198.678,15

201.128,96

RENO V. TOTAL

97258

31/03/2009

26/05/2009

201.128,96

205.362,53

RENOVACAO TOTAL

RDB

OBS SISTEMA

Tabela 6- Pese uisa no "Sistema CF!" de RDBs emitidos para o cliente 124816
Data Aplicação

Vencimento

Valor Recebido (R$)

96065

26/02/2009

31/03/2009

198.678,15

OBSSISTEMA
SOMAR E DESMENBRAR EM DOIS
201.128,96 VENCIMENTOS

97260

31/03/2009

26/05/2009

201.128,96

205 362,53

RDB

Res2ate Liquido (R$)

RENOVACAO TOTAL
Fonte: Bases de dados do Sistema CF!

15.
Em consulta aos registros contábeis, confirmamos que, contabilmente, os RDBs
foram sacados. A tabela 7 abaixo mostra o lançamento total de resgates do dia creditando a conta
transitória 41910200000002 a débito da rubrica que registra os RDBs emitidos,
41510200 I 0000 I e os lançamentos em disponibilidades, debitando a conta transitória a crédito
da conta 11230090000000, relativa à conta bancária no HSBC.

Tabela 7- Lançamentos extraídos dos razões contábeis
Razão
Ano Mês
41910200000002
200903

Dia Contrapartida
Histórico
31
11230090000000 VR RESG DE RDB DE CRISTINA MARIA DIAS

41910200000002

200903

31

11230090000000 VR RESG DE RDB DE FLAVIO ROBERTO DINIZ

41910200000002

200903

31

41510200100001

RESGATE DE RDB

Crédito
Débito
201.128,96
0,00
201.128,96
0,00

0,00

492.405,94
Fonte: Razão Contábil da Oboé CF!

16.
Finalmente, na planilha de movimento diário de captação, confirmamos que o
valor dos RDBs transferidos para a New Base constam do total lançado na contabilidade como
resgate de RDBs, conforme tabela 8 abaixo.
Tabela 8- Planilha de Movimento Diário de Captação relativa a 31/3/2009
FLAVIO ROBERTO DJNIZ ALVES

26/02/2009

31/03/2009

201.1:!8,96

CRISTIANA MARIA DIAS DE SOUZA ALVES

26/02/2009

31/03/2009

20I.I28,96

CELESTE MARQUES GIRAO

25/02/2009

31/03/2009

42 280,08

JULIO CESAR DA MOTA PINTEIRO

23/09/2008

31/03/2009

714,21

SERGIO LIMA DE OLIVEIRA

29112/2008

31/03/2009

13.145,21

JOAQUIM LUCIANO RODRIGUES GOMES DA FROTA FILHO

04/04/2008

31/03/2009

30.008,51

RICHARD FREDERICK LOMAX

25/02/2009

31/03/2009

TOTAL

4.000,00
492.405,93

Fonte: Fonte: Planilhas de "MOVIMENTO DIÁRIO DE CAPTAÇÃO" obtidasjnnto à área de captação da Oboé CFI
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17.
Fizemos o mesmo procedimento para o RDB relativo ao exemplo 4 confirmando
que, como os demais selecionados na amostra, foi renovado no "Sistema CFI'', conforme tabela
9 abaixo, porém baixado da contabilidade, conforme tabelas I O e 11 67 adiante.
Tabela 9- Pesquisa no "Sistema CF!" de RDB's emitidos para o cliente 333016
Data Aplicação

RDB

Vencimento

Valor Recebido (R$)

Resgate Líquido (R$)

603609

28112/2010

28/02/2011

213.383,84

216.914,46

605538

28/02/2011

01/04/2011

216.914,46

218.894,47

Tabela I O- Lançamentos extraídos dos razões contábeis da Oboé CF!
Razão

Ano Mês

Dia

49530010000004

201102

28

4151020010000 I

RESGATE DE RDB

49530010000004

201102

28

41510200100001

CAPTACAO EM RDB VALOR TOTAL

28

LÍQUIDO
I 1230090000000 VR CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR

49530010000004

201102

Contrapartida

Histórico

Débito

Crédito
0,00

403.707,75

1041.974,02
0,00
638.266,27

216.914,46
0,00
Fonte: Razões contábeis da Oboé CFI

Tabela li -Resgates conforme planilha do movimento diário da captação em 28/2/20 li
Investidor

Emisssão

Veto.

Resgate

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PINTO

08/10/2009

28/02/2011

3 106,06

ZILAH ALCANT ARA PINTO

01/03/2010

28/02/2011

2.467,72

CARLOS MONTEIRO DE MOURA

29111/2010

28/02/2011

266.322,28

MARIA DO SOCORRO ARAUJO TEIXEIRA

12111/2010

28/02/2011

3.500,00

JULIO CESAR DA MOTA PINTEIRO

15/07/201 o

28/02/2011

317,07

ELIZEU ADALIO MOREIRA PEIXOTO

29111/2010

28/02/2011

50,00

JOSEFA ALTAIR FERNANDES FERREI

01/03/2010

28/02/2011

15.898,52

DOMINGOS BERNARDO MESQUITA

30/08/2010

28/02/2011

2.091,20

SALVATORE MONTICELLO

26/02/2010

28/02/2011

21.978,63

MARIRLENE CONRADO DOS SANTOS AGUIAR

30/08/2010

28/02/2011

989,30

MARCOS DANIEL FEITOSA DOS SANTOS

30/08/2010

28/02/2011

0,91

MARIANA FIA LHO BASTOS

27/01/2011

28/02/2011

81.304,44

NATALIA TEIXEIRA ABREU

28/I2/2010

28/02/2011

2I6.9I4,46

LUIS NOGUEIRA PINHEIRO

18/01/2011

28/02/2011

20.000,00

FULVIO ROBERT FREITAS DA SILVA

28/01/2011

28/02/2011

1.713,72

ANA ROCILDA FREITAS DA SILVA

28/01/2011

28/02/2011

1612,37
638.266,68

Fonte: Planilhas de "MOVIMENTO DIÁRIO DE CAPTAÇÃO" obtidas junto à área de captação da Oboé CFI
67

Nesse caso, o lançamento contábil debitando a conta 41510200100001, que registra os RDBs emitidos, e creditando a transitória
49530010000004. foi pelo total de RDBs que venciam na data, seguido por um lançamento inverso pelo montante dos RDBs renovado:; na contabilidade. O líquido entre os dois lançamentos confere com o total de RDBs resgatados segundo o movimento diário de captação, mostrado na
tabela lO em seguida.
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18.
Em relação ao exemplo 5, a pesquisa dos RDBs no "Sistema CFI" foi mais
complexa, Ja que houve um reagrupamento de RDBs. Como mostra a tabela X abaixo, a
transferência para a New Base foi referente ao valor de resgate líquido de dois dos três RDBs do
cliente que venciam em 3.3.2009. Pesquisando os RDBs do cliente aplicados em 3/3/3009,
comprovamos que a totalidade dos RDBs vencidos na data foi renovada no "Sistema CFI".
Tabela 12- Pesquisa no "Sistema C FI" dos RDB ·s com data de aplicaçao ou vencimento em 3/3/2009
para o cliente 14464 7
Vencimento

Valor Recebido (R$)

Resgate Líquido (R$)

95142

29/0112009

03/03/2009

8.408,26

8.510,09

89243

18/08/2008

03/03/2009

li 0.497,86

118.428,49

Soma dos ,·alores de resl!,ate dos RDB's 95141 e 89243
95141

29/01/2009

03/03/2009

116.938,58
13.248,45

13.408,90

Soma dos 3 RDB's que venciam em 3/3/1009

140,347,48

96282

03/03/2009

02/04/2009

55.000,00

55.605, I O

96284

03/03/2009

02/04/2009

45.000,00

45.495,08

96287

03/03/2009

02/04/2009

40.347,47

40.791,36

140,347,47

Total aplicado em 3/3/1009

Fonte: Bases de dados do "Sistema CF!"

19.
Como mostra a tabela 13 abaixo, o RDB, embora renovado no "Sistema CF!'' foi
baixado na contabilidade no próprio dia 3/3/2009, passando pela conta transitória
41910200000002, a qual foi creditada, tendo como contrapartida um débito na conta
41510200 I 0000 I, que registrava originalmente a captação, pelo total de RDBs resgatados na
data. Em seguida, a conta transitória foi debitada tendo como contrapartida o crédito em
disponibilidades na conta 11230090000000, que representa a conta bancária da OBOÉ CF! junto
ao HSBC.
Ano !\lês

Razllo

Tabela 13- Lançamentos extra idos dos razões contábeis da Oboé CFI
Dia Contrapartida
Histórico

41910200000002

200903

3

11230090000000 PAGTODERESGDERDBCH821187

41910200000002

200903

3

41510200 I0000 I OUTRAS PESSOAS FISICAS

Débito

Crédito

126.938,57

0,00

0,00

866.626,53

Fonte: Razões Contábeis da Oboé CF!

20.
A tabela 14 extraída da planilha de movimento diário da captação mostra o total
de RDBs resgatados em 3/3/2009, comprovando que o RDB transferido para a ''New Base''
compõe o total baixado da contabilidade.
Tabela I 4- Total de RDB ·s resgatados em 3/3/3009 segundo planilha de movimento diário da captação na data
FLAVIOROBERTODINIZALVES
MARIA DA YSE MEDEIROS CAMPOS
CRISTIANA MARIA DIAS DE SOUZA ALVES
ROBERTO I\IARTINS BOHANA SII\IOES

425907
414026
425966
38 I 551

06/01/2009
27/11/2008
06/0 I /2009
18/08/1008

03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/1009

247.319,36
21.702,79
247.319,36
126.938,57

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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VERONICA CYSNE PINTEIRO
FRANCISCO HERBENHO SOARES MESQUITA
NAZIRA MARTINS RODRIGUES
MARIA NATERCIA FEIJO JEREISSA TI
ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR
ALEXANDRINA MARTINS T. SARAIVA
JOSE ADJAFRE DE SOUSA FILHO
CARLOS MARCIO PEREIRA NOGUEIRA
DENISE SOUSA CASTELO
RAFAELA XIMENES CARLOS
NA THALIA BRASIL GRAÇA
SAMARKANDRA LINS ASSUNÇAO
ANTONIA TE LMA FROTA RODRIGUES
DANIELE OLIVEIRA MEDEIROS
TEREZINI-IA DA COSTA OLIVEIRA
ASSOCIACAO RE-NATUS
ANTONIA REGINA DO NASCIMENTO
ANA CLAUDIA COELHO FERREIRA CAETANO
BRUNO GOLDENBERG DE SOUSA
JOSE ANTONIO PEREZ SILVEIRA

25/08/2008
02/12/2008
03/11/2008
02/12/2008
04/03/2008

432156
425524
383740

24/11/2008
22/01/2009
05/01/2009
25/08/2008

386880
432164
423840
425575
327697
434400
433888
423670

02/09/2008
22/01/2009
02/01/2009
05/01/2009
26/02/2008
30/01/2009
29/01/2009
02/01/2009

423726
387703
414573

02/01/2009
03/09/2008
01/12/2008

03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009

691,14
23.939,88
1.564,20
18.183,01
40.000,00
24.150,50
I 1.820,30
3.099,09
10.000,00
1.321,75
1.036,24
I 194,69
49.049,18
2.887,57
500,00
7.050,45
I 137,17

03/03/2009
03/03/2009
03/03/2009

17.837,13
5.000,00
2.884,18
866.626,56

TOTAL

21.
No exemplo 6, cujo lançamento na pasta "CONTROLE PARA CHEQUE(S),
DOC(S) E TED(S) (CAPTAÇÃO)'' no dia 2/2/2011 está exemplificado na figura 3 abaixo,
também houve um reagrupamento de RDBs do cliente.
Figura 3 -Controle da área de captação para a tesoura na em 2/2/20 li

02/02/2011

CONTROLE PARA CHEQUEtSl DOÇ(Sl E TEt)(Sl fCAPIACÀOI

SQ

nPO

VALOR
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10 000 00
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656.61
51 216 75
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471968
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10
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22.
Os dois RDBs que venciam na data foram renovados no "Sistema CFI'' sendo
agrupados em um único título, como mostra a tabela 15 abaixo:
Tabela 15- Pesquisa no "Sistema CF!" de RDBs emitidos para o cliente 171881
RDB

Data Aplicaçilo

Vencimento

Valor Recebido (R$)

Resgate Líquido (R$)

603919

03/01/2011

02/02/201 I

I 1.586,46

11.675,37

603924

03/01/2011

02/02/2011

50.826,76

51.216,77

Valores de resgate liquido totais dos RDBs que venciam em 2/2/201 I
604800

02/02/2011

04/03/201 I

62.892,13

62.892,14
63.378,36

Fonte: Bases de dados do Sistema CF!
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Tabela 16- Lançamentos extraídos dos razões contábeis das rubricas 41510200100001(NAO LIGADAS- SEM CERTIFICADOS) e
49530010000004 (LlQUlDAÇOES PENDENTES- CONTA DEPOSITOS)
Histórico
Débito
Crédito
Razão
Ano Mês
Dia Contrapartida
201102
49530010000004 RESGATE DE RDB
41510200100001
2
834.479,61
0,00
11230030000003 VR CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR
51.216,76
0,00
49530010000004
201102
2
Fonte: Razão Contábil da Oboé CFI

24.
A tabela 17 abaixo, extraída da planilha de movimento diário de captação,
compõe o total de RDBs resgatados na data, conferindo exatamente com o valor lan,;;ado na
contabilidade, ratificando que o valor do RDB foi, de fato, baixado contabilmente.

Tabela 17- "Movimento Diário de Captação" da Oboé CFI em 2/2/2011
Valores em R$
Ger
2607

Cliente
86221

2607
2860

95450 FRANCISCO ROCHA RAMOS NETO
164370 HANELORE ADJAFRE CASTELO BRANCO
165890 PEDRO HEMETERIO M RODRIGUES

Nome
WELTON AGAPE BESSA RAMOS

Titulo
5794 75

Aplic
04/08/2010

579653
603923

04/08/2010
03/01/2011

820,84
647,21
61.593,28

602006
603924
579920

03111/2010

2.202,17

03/01/2011
05/08/2010

28341,76

(A)

663
2860
2933

171881
253403

ANA KARLA ADJAFRE CASTELO BRANCO

2933

261074

H AFIZ NOGUEIRA CHOUDHURY

579882

05/08/2010

2933
272
2860

261104 MOHAMMAD MENHAZUDDIN CHOUDHURY
279127 JULIO CESAR CYSNE PINTEIRO
313392 JOSE VALTER SOMBRA

579807
568210
603563

05/08/2010
25/06/201 o
27112/201 o

28 225,81

2860

313392 JOSE VALTER SOMBRA

603564

27/12/2010

30.667,43

2860
2860

313392
324211
333431
333431
368235

JOSE VALTER SOMBRA

603565

MARIA DE LOURDES SOMBRA

603566
601964
601969
579769

27/12/2010
27/12/2010

604
604
2933

DANIEL MARINHO DA SILVEIRA JUNIOR

TADEU FARIAS FEIJAO
TADEU FARIAS FEIJAO
SIL VIENE COSTA MARINHO DA SILVEIRA

03/11/2010
03111/2010
05/08/2010

51.216,76 C li
4513,60
67.913,59
5308,41

15281 ,lO
31363,08
1.384,78
35.262,85
34.719,79

407206 LUCIA MARIA ALVES SOARES
432482 SELMA LIDUINA ALVES MAIA
432970 JACQUELINE ALVES SOARES

603822

663
2607

469076

AUGUSTO EDVAN FARIAS

532630

602960

FABIANE AQUINO DE OLIVEIRA

579688

01/02/2010
04/08/201 o

2607

602960

FAB!ANE AQUINO DE OLIVEIRA

579696

04/08/2010

801,41

8907

660675

MILA ARY BARROSO

579556

04/08/2010

35 048,06

2607
2933

670533

LUCIANA MARIA CARVALHO DE ARRUDA

579432

04/08/2010

681831

602106

03111/2010

2933

681896

CARLOS AUGUSTO GUIMARAES BAIA O
ANDREZZA LIDY ANNE DE OLIVEIRA
MENDES

532800

02/02/2010

4.097,32

2933

731234

3 W INFORMATICA LTDA

579742

05/08/2010

3309,70

2860
2933
2860

601986
603821

03/01/2011
03/11/2010
03/01/2011

(8)

58.936,35
4.451,38
50.383,66

10395,97 RESGATE ANTECIPADO

4.137,87
1.610,64

27.484,18 TEDERU
18.783,89

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

23.
No entanto, embora renovado com a emissão do RDB 604800, o RDB 603924,
cujo valor de resgate era de R$ 51.216,76 foi "resgatado'' no "Sistema Finance'' e,
conseqüentemente, na contabilidade. A tabela 16 abaixo demonstra a baixa do total de RDBs
"resgatados" na contabilidade na data, debitando a conta 41510200 I 0000 I que registra os RDBs
a crédito da conta transitória 495300 I 0000004. Em seguida, de forma individualizada, o valor do
RDB é debitado da conta transitória a crédito da conta de disponibilidades 11230030000003, que
representa a conta corrente a OBOÉ CFI junto ao BicBanco.
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2860

764108

LARA ALVES SOARES

603823

03/01/2011

272

252229

603793

03/01/2011

2933

310920

FRANCISCO OZANAN BEZERRA DE MORAES
JOSE WELLINGTON DO NASCIMENTO
TEIXEIRA

603838

03/01/2011

49 683.26

2933

377528

KAUE XAVIER ESPANHOL

604000

03/01/2011

14.511,53

2933

631959

IV ANO GUARDA

603781

03/01/2011

2933

711819

DANIELE FRANCESCHINI

603776

03/01/2011

2933

716841

SAMARA DE SOUSA SILVA

603255

17112/2010

1.357,83

2615
8885
19

398762 COMPERLTDA
426717 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA
393710 FERNANDO ANTONIO BARRETO MACHADO

603592
602824
603083

28/12/201 o

21.227,84
6.188,48
45.513,95
720.533,06

30111/2010
13112/2010

TOTAIS

50.383,66
14.748,88 TED

100,74 CH
I 860,53

10.000,00 TED
113.946,53

Fonte: Planilhas de "MOVIMENTO DIÁRIO DE C APT AÇ ÀO" obtidas junto

a área de capt,,çào da Oboé CFI

25.
Finalmente, a figura 4 abaixo mostra o sétimo exemplo selecionado da pasta
"CONTROLE PARA CHEQUE(S), DOC(S) E TED(S) (CAPTAÇÃO)", relativo a uma
transferência para a "New Base" de R$ 185.271,57 de RDB da Construtora Alves Lima, cliente
306159, em 8/2/2011.

Figura 4- Controle da área de captação para a tesouraria em 8/2/20 li

08/02/2011

CONTROLE PARA CHEQUEIS! OOÇ(SI E JEQ(Sl fCAPTACÃOI

SQ

VALOR
48 €84 59
20 000.00
20 000 00

11 772.9J
9 705 J7

8
9
10

e

11

12
13
14

'"

17

ch
ch

..t.DV:SCJR GES\AO DE t.TT,/OS S A.

CH

A.CVISOR GESTA O CE

ch

A.DV!SOR GESTAO Df A..,..t,.'OS S A
fRA.NC:SCO BEZERRú.

350.00

CH
CH

78 058 95
, L02 24

CH
doe

309.85

DOC
TED
TED
TED
TEO
TEO
DOC
CH

1J 726 57
24
J2
20
50

S58 66

;JJ.55

000.00
773 72
ó50 00
185 271 57

NOMINAL À

TIPQ

A.CV!SO!< GESTA.Or:·::. A:tvOS SA
A~~/OS

S ,._

ADV:SORGE5"!'A0Cf A~/05 S A.
AAA~1 CA

HISTÓRICO

SUPJ:!P.,1f:ti:ODf:CA.tXJ.

RC5-!C~lC

361460
380332

l:.lAI<.tA o:.' SE

331080
215285

JULO CESA!<. C.A

~!:)TA.

C.t.MPCS

PtiTU<O

RCS-<:lC2tt6
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SUPRifJ.~fFO Cf C.li,JX.A

C~.l.l.. CC!lSTRUCÓES ltJCORPOR.4CÓ:.S PARTJ::lf'~>.CÓES:. A.C·. RCs-ec~c~•
l~fDERGS

BANCO

DISCRIIIINAÇÀO

li' CLIENTE

SUPR!t'.;.HTO DE CJ.IM

N~W ~úSf

RCS-130~~(;

RCB-ECl145

96960

P.EF RDS 1/f!;C- C4!'}.2 Aln)JUO Ft='ECiPIC-C Ci-1A'.''ES 9RAGA

RD!!~G2.f:'-S

306159

R~BCQtiSTR;,_.--ro;::;. ~L'V!S LrJ.:... TR4NSF

r:!!fV,· e:.. se

t..
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26.
Consultando o "Sistema CFI", constatamos que, nesse caso, houve também um
reagrupamento de RDBs. Os 3 RDBs que venciam em 8/2/2011 (602439, 602613 e 603365)
foram renovados no "Sistema CFI", sendo reagrupados em 2 (605024 e 605025). A tabela 18
abaixo demonstra a renovação, com o total aplicado em 8/2/20 li correspondendo exatamente ao
total que vencia em 8/2/2011. Entretanto, o valor de resgate correspondente aos RDBs 602439 e
603613, totalizando R$ 185.271,57, foi resgatado no "Sistema Finance'' e, consequentemente, na
contabilidade, como será demonstrado nas tabelas 19 e 20 a seguir:
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Tabela 18- Consulta "Sistema CF!" dos RDBs ·s do cliente 306159 com data de aplicação ou vencimento
em 8/2/201 I

602439
602613

Vencimento

Valor Recebido (R$)

Resgate Liquido (R$)

17/Il/2010

08/02/2011

71.102,70

72.815,73

23/ll/2010

08/02/2011

110.000,00

112.455,84
185.271,57

Soma dos valores de resl!,ate líquidos dos RDBs 602439 e 602613
603365

08/02/2011

21/12/2010

191.816,34

194.581,51
379.853,08

Soma dos valores de resgate dos RDB's cliente 306159 veto. 8/2/2011
605025

08/02/2011

19/04/2011

179.853,08

183.637,22

605024

08/02/2011

12/04/2011

200.000,00

203.782,15

379.853,08

Valores aplicados cliente 306159 em 8/2/2011

Fonte: Bases de dados do "Sistema CF I"

27.
O total de RDBs resgatados em 8/2/2011 é debitado da conta 41510200 I 00001,
que registra as obrigações com RDBs contra um crédito na conta transitória 49530010000004.
Em seguida, a conta transitória é debitada a crédito da conta de disponibilidades
11230030000003, que registra a conta bancária da OBOÉ CFI junto ao BicBanco.

Tabela 19- Lançamentos extraídos dos razões contábeis das rubricas 41510200100001 (NAO LIGADAS- SEM CERTIFICADOS) e
49530010000004 (LIQUIDA OES PENDENTES- CONTA DEPOSITOS)
Razilo
41510200100001
49530010000004

Ano 1\lês
201102
201102

Dia Contrapartida
49530010000004
8
8

Histórico
RESGATE DE RDB

Débito
1.367.251,02

Crédito
0,00

I 85.271,57

0,00

11230030000003 VR CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR

Fonte: Razão Contábil ela Oboé CF!

28.
Finalmente, a tabela 20 abaixo extraída da planilha de "movimento diário de
captação" de 8/2/2011 compõe o total de RDBs resgatados contabilmente em 8/2/2011, sendo o
total correspondente exatamente ao baixado na contabilidade, com uma pequena diferença,
provavelmente de arredondamento. Com isso, fica comprovado que o valor de R$ 185.271,57
foi, de fato, baixado da contabilidade.
Tabela 20- "Movimento Diário de Captação" da Oboé CF! em 8/2/2011
Valores em R$
Título

Aplic

603364

21/12/2010

153.625,41

603042

I 0/12/201 O

608,87

126398 ALESSANDRA SALES FONTENELE

603896

04/01/2011

504,29

132

143632 CRISTIANA MARIA DIAS DE SOUZA ALVES

603319

21/12/2010

52.968,73

272

215285

JULIO CESAR DA MOTA PINTEIRO

569712

30/06/2010

5.000,00

132

251141

GLAUCIA MARIA C AMARA MONTEIRO

604038

06/01/2011

339.053,38

Ger

Cliente

132

124816

167

126398 ALESSANDRA SALES FONTENELE

167

132
2933

Nome
FLAVIO ROBERTO DINIZ ALVES

(A)

306159 CONSTRUTORA ALVES LIMA LTDA

602439

17/11/201 o

312426 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

602117

08/ll/2010

26.809,06
50.000,00

(B)

27.000,00 TED
309,85

DOC

185.271,57 CH

663

331080 TAINAH MEDEIROS CAMPOS

602146

08/ll/2010

8303

430420 ALEXANDRE LIMA UNHARES

581577

ll/08/201 o

24.858,66 TED

8303

430447

581453

11/08/2010

32.444,55 lED

JOAO RICARDO LIMA UNHARES

1.202,24 DOC
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634195

FRANCISCO SINEZIO DA SILVEIRA

581488

I 1/08/2010

2.927,08

663

652023

BRUNO CUNHA BEL TRAMlNl

588083

09/09/2010

20 953.56

663

652025

MARCELO CUNHA BEL TRAMINI

588202

09/09/2010

27.002,56
5.664,58

132

676531

FLAVIO ROBERTO DINIZ ALVES FILHO

603363

21112/2010

2615

750207

JOAO FLAVIO LESSA NOGUEIRA

579645

04/08/2010

604

729297

MARCOS DANIEL FEITOSA DOS SANTOS

578649

02/08/2010

275,05

2615

729259

LILIAN ELLERY MACHADO

604058

06/01/2011

3.875,37

105.252,74 TED ERU

2615

733583

MARIA DAS GRACAS CIDRAO ROCHA

604057

06/01/2011

76 233,64

2615

437867

CARLOS GEORGE BARBOSA LANDIM

604059

07/01/2011

45.606,74

2607

64457

FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO

603953

05/01/2011

2607

64457

FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO

604061

07/01/2011

7.762,81

2607

93090

PERPETUA HELENA RIBEIRO RANGEL

603774

03/01/2011

14.245,70

603771

03/01/2011

14.245,70

604064

07/01/2011

78 058,95

MARGARIDA MARIA SOARES GUIMARAES

604055

07/01/2011

129206 ANTONIO ABELARDO RIBEIRO RANGEL
380332

8907

762420

TOTAIS
(A)+(B)

50.762,90
976.184,38 391.066,18
1.367.250,56

29.
Os 7 exemplos demonstrados corroboram a mecamca da fraude "New Base"
descrita genericamente no item 5.3. Ou seja, os RDBs são renovados no "Sistema CFI", que é o
sistema de FrontO.ffice, de onde saem todas as interfaces com o cliente, como emissão dos
certificados físicos, extratos, consultas, etc .. Ou seja, por todas as informações a que o cliente
tem acesso, sua aplicação é renovada, ainda que, muitas vezes, com reagrupamento de valores
dos títulos. No entanto, internamente, no "Sistema Finance", que alimenta a contabilidade e os
lançamentos financeiros, os RDBs incluídos na fraude "New Base" são resgatados. A d.íferença
para os resgates regulares é que, enquanto nesses os recursos dos títulos resgatados são
creditados para a conta do cliente, os recursos correspondentes aos RDBs incluídos na ''New
Base" são desviados para a empresa ligada ADVISOR, através de cheques nominais assinados
pelo ex-presidente da OBOÉ CFI.
30.
O padrão dos 7 exemplos demonstrados é seguido para todos os títulos incluídos
na fraude "New Base'', conforme várias outras situações verificadas ao longo do inquérito.
Assim, sempre há a renovação no "Sistema CFI", embora muitas vezes com reagrupamentos que
dificultam a identificação direta. Sempre há a baixa na contabilidade, embora a identificação do
valor baixado da rubrica que registra as obrigações por RDBs emitidos requeira consulta em
planilha de movimento diário de captação. E sempre há, contabilmente, o débito em
disponibilidades.
31.
Acompanhando o débito em disponibilidades, em todos os casos verificados, há a
emissão de cheque nominal à ADVISOR, conforme pudemos apurar nos controles da área de
captação. No entanto, nem sempre há o depósito na conta da ADVISOR, como ocorreu nos 7
exemplos demonstrados. Houve casos em que o cheque não era depositado e, com isso, o
lançamento a débito de disponibilidades gerava pendência de conciliação bancária que acabava
compensando outras pendências de conciliação bancária geradas por outras fraudes, dificultando
o rastreamento e a comprovação da forma que fizemos com os 7 exemplos anteriores.
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SUSPEITAS DE FRAUDES EM AUMENTOS DE CAPITAL

2.
Analisando os demais dias (fls. 8579 a 8611), percebemos ainda que os saldos ao
final de cada dia são normalmente pouco relevantes. Ou seja, sempre que entrava algum valor
relevante proveniente da OBOÉ CFI na conta da ADVISOR, uma ou mais saídas aconteciam,
levando o saldo ao final de cada dia a valores pouco relevantes. Isso indica que a ADVISOR era
basicamente uma intermediária, e não a destinatária final dos recursos desviados da OBOÉ CFI
por conta das fraudes.
3.
Já foi dito anteriormente que os serviços de tesouraria e o controle das captações
ilegais praticadas pela ADVISOR era feito pelas áreas correlatas da própria OBOÉ CFI. Assim,
pesquisamos sobre se havia algum registro da natureza do saque de R$ 1.008.580,00. Nessa
pesquisa, foi encontrada uma planilha (tl. 8572) relacionando 14 cheques emitidos pela ADVISOR
para a DWI ESTRUTURADORA DE NEGÓCIOS S.A .. Segundo essa planilha, esses cheques foram
emitidos entre 2 e 9 de setembro, mas compensados entre os dias 9 e 22 de setembro.
4.
Fica claro na análise da movimentação financeira da ADVISOR que as
transferências para a DWI indicadas na planilha são normalmente precedidas de transferências
da OBOÉ CFI originadas de contratos fictícios descritos no item 5.7.3.2. Além da já citada saída
de R$ 1.008.580,00, sob o histórico "SAQUE C/ CHEQUE 058057", precedida no dia
I 0/09/20 I O por uma transferência da OBOÉ CFI de R$ 1.100.000,00 originada da geração de
créditos fictícios, podemos citar o exemplo ainda da saída de R$ 453.500,00 sob o histórico
"SAQUE C/ CHEQUE 058091, no dia 15/09/2010, precedida por uma transferência da OBOÉ
CFI de R$ 400.000,00 no mesmo dia (tl. 8595), também proveniente de créditos fictícios como
explicado no tópico 5.7.3.2. Verificamos na movimentação financeira da ADVISOR que os
valores e datas de compensação da planilha anexada à tl. 8572 conferem exatamente, sempre
com o histórico "SAQUE C/ CHEQUE" acompanhado do número do cheque.
5.
O total desses cheques é R$ 3.042.061 ,44. Como passaremos a descrever nos
parágrafos seguintes, a DWI aportou na OBOÉ CFI o montante de R$ 3.000.000,00 como
aumento de capital no mês anterior, em agosto, passando a figurar como acionista. Tal
coincidência nos leva a uma forte suspeita de algum tipo de conluio e "contrato de gaveta" entre
as duas empresas, através do qual a DWI aportaria os recursos e, em seguida, seria "ressarcida''
pela OBOÉ CFI, através da ADVISOR, com recursos originados de operações de crédito fictícias.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

O rastreamento dos recursos relativos às fraudes relacionadas à geração de
contratos fictícios exposto no tópico 5.7.3.2, acabou chamando a atenção para fortes indícios de
que o aumento de capital na OBOÉ CFI aportado pela empresa DWI ESTRUTURADORA DE
NEGÓCIOS S.A., em 20 I O, foi uma simulação. Verificando a movimentação financeira da
ADVISOR, no dia I 0.9.20 I O (tl. 8593), quando entra a TED mais relevante das transferências
provenientes de fraudes da OBOÉ CFI descritas no item 5.7.3.2, no valor de R$ 1.100.000,00 (ver
tabela 3 do item 5.7.3.2), vemos uma saída de R$ 1.008.580,00 sob o histórico "SAQUE C/
CHEQUE 058057".
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7.
Verificando a reserva bancária, constatamos que o valor de R$ 3.000.000,00 é
transferido da DWI para a OBOÉ CFI no dia 10/8/2010 (tl. 8573). O restante da documentação do
aumento de capital está anexada às fls. 8574 a 8578. O aumento foi homologado por AGE em
12/8/201 O, conforme consulta ao Unicad (fi. 8523).

6.

ESTIMATIVA DE PREJUÍZOS POR GESTÃO

Conforme descrito ao longo da presente manifestação, o passivo a descoberto
encontrado na OBOÉ CFI na data da Intervenção decorreu de uma série de fraudes. Para as mais
relevantes, conseguimos estimar os efeitos sobre a situação econômico-financeira ao longo do
tempo, principalmente por exames nas bases de dados da Instituição. Essas estimativas foram
colocadas em tabelas ao longo dos tópicos 5.2 e 5.3. As tabelas 1 e 2 abaixo consolidam as
estimativas dos efeitos dessas fraudes.
2.
Sobre outros eventuais prejuízos causados pelos riscos normais da atividade ou de
outras fraudes que, porventura, não tenham sido identificadas, não foi possível fazer qualquer
tipo de mensuração ou estimativa. Isso porque, via de regra, as fraudes tinham por efeito a
geração de caixa dois. Assim, o caixa dois gerado pelas operações fraudulentas poderia ter sido
usado para mascarar quaisquer outros prejuízos decorrentes dos riscos normais da atividade.
3.
Para a data-base 14.9.2011 consideramos os ajustes efetivamente apurados,
conforme tabelas 1 e 2 do item 3.1, que totalizaram R$ 194.233 mil, levando a situação líquida
de R$ 18.400 mil positivos para R$ 175.833 mil negativos.

Tabela l -Evolução da Situação Patrimonial da OBOÉ CF!, com estimativa dos efeitos das fraudes relacionadas a cartões de crédito emitidos
pela OBOÉ CARD até junho de 2008
Valores em R$ mil
2008/06

2007!12

2007/06

PATRIMÔNIO LÍQUIDO INFORMADO

11.037

11.072

10.960

(-)Provisão teórica omitida até de=embro de 2011

(6.520)

(6. 733)

(3.014)

4.517

4.339

7.946

PL expurgando o efeito das fraudes descritas no item 5.2.2

68

Explicando o conceito de forma simplificada, considerando o requerimento de capital aplicado no Brasil de ll %, a cada R$ l apmtado, uma
instituição financeira pode aumentar sua carteira de crédito em R$ 9,09 (100 I li), financiando o restante com captação.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.

6.
Cabe ressaltar que um aumento de capital de R$ 3 milhões, como foi o aportado
pela DWI, proporciona à OBOÉ CFI uma alavancagem potencial de mais R$ 27 milhões 68 • Ou
seja, considerando o modus operandi sistematicamente aplicado pelos ex-administradores da
OBOÉ CFI, uma simulação desse tipo geraria margem potencial para mais R$ 24 milhões de
captações de terceiros.
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Tabela 2- Estimativa da situação econômico-financeira da Oboé CFI expurgando os efeitos das fraudes descritas
nos tópicos 5.2 e 5.3
Valores em R$ mil
I -ACRLP
I I -DISPONIBILIDADES

1.2- APLIC. INTERF DE LIQUIDEZ
1.3- TVM.

2010/12

2010/06

2009/12

2009/06

182.679

165.826

148471

127.838

87.801

8.384

6497

2.167

4.361

6.074

1.771

316

300

980

944

907

423

14.319

29.561

29.760

38.834

16.819

(17. 755)

(15.657)

(14. 767)

5.2.2 (c) (-) Oper. de cartão de crédito no Fundo Regente

(5.650)

5.2.3 (a)operações com a Advisor

(10.344)

5.2.3 (b)contrato de 15/612009

(1.0/7)

5.2.3 (c)operações ajustadas pelajiscalizaçilo do Bacen

(2.152)

I A- R ELA C. INTERFINANCEIRAS

166.206

1.6- OPERA COES DE CREDITO

2008/12

195428

5.2.2 (a) (-)Provisão teórica omitida

4.186

1.001

134.640

121464

97.657

(49.527)

(46.896)

(33.007)

(22.389)

95.360

80.902

(23.549) (17.007)

5.2.2 (b) (-) Valores arb. por CPF a partir de junho 20//

(48.258)

5.2.1 (-) Contratos{ictfcios de 20/0 e 2011

(84.495)

(42.300)

1.8- OUTROS CREDITOS

1.394

2.373

7.388

4.047

6.745

2.539

1.9- OUTROS VALORES E BENS

4.808

5.122

3.067

2.628

1.934

2.167

I 136

I 147

1.106

1.039

5.318

5.388

4- PCELP

2- PERMANENTE

179.804

168.659

156.782

151.555

128.189

81433

4.1 - DEPOSITOS

170.852

163.215

148.373

130.728

111.955

76.148

RDBs (41.5.1 0.20-5)

66.670

68455

75.313

65.343

75417

75.616

5.3 RDBs omitidos da contabilidade

18.740

24.207

10.964

/6.0.H

/6.2/5

8.056

5.3 Certificados de Aplicação "swaps"

/9.837

15.269

/4.251

104.182

94.760

73.061

65.158

36.538

DPGEs (41.5.10 21-2)

227

OUTROS DEP. (4 1.9 00 00-4)

2.246

Letras de Câmbio- LC's (4.3.0.00.00-5)
OUTRAS OBRIGACOES
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO

3483

533

4.934

6.611

9.271

2.008

6.707

1.961

3475

14.216

6.963

3.277

16.759

15.168

10.151

-2.045

4.967

11.756

Total dos efeitos estimados das fraudes

(171.330) (/49.058) (l/0./57)

(69.475)

(53.277) (25.063)

Sit. Lfquida estimada e..:purgando efeitos das fraudes

(/54.571) (133.890) (/00.006)

(71.520)

(48.310) (/3.307)

Fonte: Balancetes contábeis da Oboé CF! e ajustes da Comissão de Inquérito

4.
Considerando que as estimativas de situação econômico-financeira da OBOÉ CFI
realizadas por esta Comissão de Inquérito se deram por períodos semestrais e que as alterações
na diretoria da referida empresa ocorreram em datas muito próximas ao final de semestres
(diferença de poucos dias, registre-se), optamos por atribuir os prejuízos estimados aos exadministradores/controladores em exercício no momento mais próximo ao início/final do
semestre correspondente ao evento então analisado. Assim, por se tratar de estimativas dos
prejuízos com base apenas nas fraudes que foram passíveis de apuração e mensuração por esta
Comissão de Inquérito, entendemos que essa diferença de poucos dias não traz nenhuma
repercussão significativa nos resultados de prejuízos imputados a cada gestão.
5.
Diante desse contexto, considerando a composição das diretorias e do controle
descritos nos itens 2.1.2 e 2.1.3 e os demais documentos constantes destes autos, assim podemos
apresentar os prejuízos da OBOÉ CFI, por período de gestão:

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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Quadro de Prejuízos da OBOÉ CFI S.A., por Gestão

Período

Ex-administradores

Controladores

(R$ mil)

Prejuízo

Controladora Direta:

I5.9.2006 a
16.12.2007

ANTÔNIO DE
FREITAS e

PÁDUA

LOPES

DE

MÁRCIO ALVES DE MELO TÁVORA.

OBOÉ
HOLDING
FINANCEIRA S.A.

NIHIL

Controlador Indireto:
JOSÉ
NEWTON
LOPES DE FREITAS

Controladora Direta:
JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS,
17.12.2007
a 16.7.2009

ANTÔNIO
FREITAS,

DE

PÁDUA

LOPES

DE

MÁRCIO ALVES DE MELO TÁVORA,
e
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR.

OBOÉ
HOLDING
FINANCEIRA S.A.

R$ 48.310

69

Controlador Indireto:
JOSÉ

NEWTON

LOPES DE FREITAS
Controladora Direta:

17.7.2009 a
2.12.2009

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS,

OBOÉ

ANTÔNIO DE
FREITAS, e

FINANCEIRA S.A.

PÁDUA

LOPES

DE

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR.

HOLDING

R$ 71.520- R$ 48.:HO

=
R$ 23.210 70

Controlador Indireto:
JOSÉ
NEWTON
LOPES DE FREITAS
Controladora Direta:

3.12.2009 a
14.9.201 I

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS e

OBOÉ

HOLDING

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR.

FINANCEIRA S.A.

R$ 175.833 - R$ 71.520

Controlador Indireto:
JOSÉ
NEWTON
LOPES DE FREITAS

69

70

Estimativa realizada com base na apuração da situação econômico-financeira efetuada para a data-base 30.6.2009.
Estimativa realizada com base na apuração da situação econômico-financeira efetuada para a datas-base 31.12.2009.

R$ 104.313

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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7.

RELAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE BENS
Controlador Direto

Bens:
Participações permanentes em coligadas e controladas:
60% do capital da Oboé CF! S.A.
99,50% do caj:lÍtal da Oboé DTVM S.A.
98,46% do capital da Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A.
*Conforme DIPJ 2011 (fls. 5.583/5600)
**Não há registros de veículos no Detran-CE (fl. 5560/5566)
***Não há registros de imóveis nos Cartórios da 1". (fls. 6099/6126), 2". (fls. 5717/5721),
3". (fls. 5709), 4". (fls. 557115581), 5". (fls. 5559) e 6". (fls. 5710/5713) Zonas.

Controlador Indireto e Ex-Administrador
JOSE NEWTON LOPES DE FREITAS (CPF: 013.398.183-53), brasileiro, casado em I
regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade ,
300.670- SSP/CE, residente e domiciliado em Fortaleza (CE). 71
'

Bens (conforme declaração do Imposto de Renda, 2011)*:
Quadros Barrica, Aldemir Martins, Vicente Leite, Floriano Teixeira e Inimá de Paula
160.000 ações da Cia Siderúrgica Nacional
6.128.489 ações da Oboé Holding Financeira S.A.
RDB- Oboé
Cotas do Fundo Oboé Multicred FIDC- Erudito
Bens:Conforme ReJ?;istro de Imóveis 4° Zona**:
Loja no 224, Edificio Center Um, Fortaleza, Ceará
Bens:Conforme Registro de Imóveis 2° Zona***:
Prédio à rua Major Facundo, 650, Fortaleza, Ceará
Casa na Rua Padre Miguelino, no 1094, Fortaleza, Ceará
Bens: Conforme Registro de Imóveis 1° Zona****:
Terreno no Cocó, em Messejana, com 10.000m2(registro 5875)
Terreno no Cocó, em Messejana, com 10.000m2(registro 5878)
Terreno no Planalto Nova Aldeota, com 528m2 (registro 46.581)
Loja na Av. Santos Dumont,5554 (registro 50. 757)
*Conforme Declaração de Imposto de Renda, Exercícto 201l(fls. 5632/5635)
**Registros do 4° Oficio (fls. 5571/5581). Além desses, constam ainda três imóveis, incorporados
ao patrimônio da CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ (registros 2.869, 36.829 e 4.354).
***Registro do 2° Oficio (fls. 5717/5721)
****Registro do ] Oficio (fls. 6099/6126)
0

Ex-Administrador
JOSE ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR (CPF 113.838.873-49), brasileiro,
casado, contador, identidade 91760004-SSP-CE
Bens:
Terreno no município de Ocara, CE
71

A presente relação de bens de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS constitui relificaçao em relaçao à trazida na Conclusao da Apuração
(tls 9127/9254)

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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1

Casa na Rua Julio Siqueira, em Fortaleza
~M~o~to~H~o~n~da=,~C~B~6~0~0·~.2~0~0~8--~-----------------------------------
Moto Honda, CG 150 FAN, 2011
1.250 cotas de participação na Maestro Informática Ltda
*Conforme Declaração de Imposto de Renda, Exercício 20 li (fls. 5648/5652)

Ex-Administrador

Bens:
Apartamento na Rua Barão de Studart, Fortaleza
Apartamento na Rua Mestre Jerônimo, Fortaleza
Apartamento na Rua Barbosa de Freitas, Fortaleza
Apartamento na Rua Barbosa de Freitas, Fortaleza
Apartamento na Rua República do Líbano, Fortaleza
Apartamento na Rua Monsenhor Tabosa, Fortaleza
Apartamento na Rua Barbosa de Freitas, Fortaleza
Apartamento na Rua Barbosa de Freitas, Fortaleza
Apartamento no Condomínio Veleiro, Fortaleza
Terreno. com área de 1.302 m2, em Fortaleza
Terreno no município de Cascavel, CE
Sala na Rua João Cordeiro. Fortaleza
Apartamento no Ed. Grimaldi, Fortaleza
1/5 do Apartamento 1.301, Ed.Costa Mare, Fortaleza
764.642 Ações do Banco Industrial e Comercial S.A.
23.760 cotas de capital da BIC Corretora de Seguros e Serviços Ltda, Fortaleza
Camioneta Toyota Hilux, 2006
Crédito com Mareio Bezerra de Melo Távora (R$ 732.000.00)
Veículo Land-Rover, 2010
*Conforme Declaração de Imposto de Renda. Exercício 20 li (fls. 5682/5687)

Ex-Administrador
ANTONIO DE PADUA LOPES DE FREITAS (CPF: 010.133.003-00). brasileiro,
casado, empregado de empresa privada, residente e domiciliado em Fortaleza (CE).
Bens:
Casa residencial em Fortaleza (Rua Jacinto Botelho)
Casa na Rua Três, loteamento Santa Sofia, em Fortaleza
Terreno na praia de Antonio Diogo, Fortaleza
Terreno na A v. Miguel Dias, em Fortaleza
Terreno na Tapera, Aquiraz
Terreno na praia de Antonio Diogo em Fortaleza
Automóvel Subaru, ano 1997
7.390 ações da Oboé CFI S.A.
Aplicação em renda fixa no Banco Santander
Aplicação em renda fixa na Oboé CFI
Depósito no Bradesco. conta 329681
Depósito no Banco do Brasil S.A., conta 204224
Aplicação no FIF do Bradesco

I

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A8BAB9.
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*Conforme Declaração de Imposto de Renda, Exercício 2011 (fls. 5663/5669)

DOS AUDITORES INDEPENDENTES

A KPMG foi a responsável pela auditoria independente a partir da data··base de
30.6.2008. Embora continuasse responsável pela auditoria independente, como descrito no item
2.2.4, a KPMG não apresentou parecer para as demonstrações contábeis relativas a 31.12.20 I O,
sob a alegação de que vários documentos e informações solicitados à auditada não foram
apresentados, o que não permitiu a conclusão dos trabalhos.
2.
Como explicitado no item 5, foi a partir de 2009 que se intensificaram as fraudes
que levaram à OBOÉ CFI à queda. Conforme estimativa apresentada na tabelas I e 2 do item 6,
nas 5 (cinco) demonstrações auditadas pela KPMG, o efeito dessas fraudes sobre a situação
econômico-financeira da ÜBOÉ CFI passou de cerca de R$ 6 milhões em junho de 2008 para
mais de R$ 110 milhões em junho de 2010, última data-base para a qual a empresa apresentou
parecer.
3.
Em todas as datas-base auditadas para as quais a KPMG apresentou parecer, a
fraude mais relevante foi a relacionada a operações de crédito derivadas de cartões de crédito
originadas pela OBOÉ CARO. O efeito estimado dessas fraudes, por si só, afetou a situação
econômico-financeira da OBOÉ CFI em: R$ 6,5 milhões em junho de 2008; R$ 17 milhões em
dezembro de 2008; R$ 23,5 milhões em junho de 2009; R$ 33 milhões em dezembro de 2009 e
R$ 47 milhões em junho de 2010.
4.
Como destacado no item 5.2.2, essa estimativa considera somente um cálculo de
provisão teoricamente omitida da contabilidade, a partir da verificação da situação de atraso dos
titulares de cartões que davam origem às faturas que lastreavam as operações ativadas na OBOÉ
CFI. Todas estavam classificadas no nível A da Resolução 2.682/99, permitido somente para
operações onde não se verifica atraso no pagamento de principal ou encargos.
5.
É comum os auditores independentes se defenderem alegando, em essência, que o
escopo de seus trabalhos não é dimensionado para a detecção de fraudes. No t:~ntanto,
especialmente para essa situação, consideramos que alegações desse jaez não se justificam no
caso vertente. Como se sabe, as auditorias dispõem de alternativas que podem ser usadas quando
a empresa auditada não disponibiliza acesso a informações que seja suficiente para lhes dar o
conforto necessário ao parecer. Uma delas é ressalvar o parecer, como a KPMG fez nas datas
base de 30/6/2008, 30/6/2009, 31/12/2009 e 30/6/20 I O por situações bem menos relevantes, que
nada tinham a ver com a carteira derivada de cartão de crédito72 • Em casos extremos, podem até
se recusar a dar parecer, como fez a própria KPMG ao se recusar a dar o parecer de 31112/2010.

72

Nas datas-base de 30/6/2009, 31/12/2009 e 30/6/2010, a ressalva foi baseada no que foi classificado como carteira comercial, que nào inclui as
operações de cartão de crédito. Na data-base de 30/6/2008, foram feitas duas ressalvas por conta de outras situações, que não envolvem a carteira
de operações de crédito.

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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7.
Ademais, é certo que considerar o fato de que as faturas cedidas eram vincendas
caracteriza, in casu, um erro conceitual primário e desconsidera a característica inerente ao
negócio da OBOÉ CARD, qual seja, emitir faturas mesmo para clientes inadimplentes,
incorporando ao saldo devedor da fatura anterior não paga, os encargos relativos ao mês.
8.
Toda a atuação da KPMG fica maculada pela classificação errônea ou imprecisa
da carteira de cartão de crédito relatada nas demonstrações contábeis da OBOÉ CFI. Nas notas
explicativas das demonstrações relativas a 30/6/2009 e 31112/2009, a carteira de cartão de
crédito aparece classificada erroneamente dentro do grupo de carteira de crédito consignado,
misturada assim às operações que, de fato, são operações de crédito consignado. Contudo, cabe
ressaltar que a natureza e o risco inerente a operações de cartão de crédito e crédito consignado
são bastante distintos, o que contribui para induzir os leitores a erro.
9.
Já nas demonstrações contábeis relativas a 30/6/2008 e 31/12/2008, a carteira de
cartão de crédito aparece classificada dentro do grupo "outros", classificação inadequada para
um produto que, à época, já representava mais de 25% da carteira total. Em todo o corpo das
demonstrações contábeis relativas a 2008 e 2009, o leitor sequer tem a informação de que
créditos decorrentes de cartão de crédito integram a carteira ativa da OBOÉ CFI. Apenas em
30/6/20 I O, as notas explicativas segregam o saldo de cartões de crédito dos demais produtos.
A partir do primeiro semestre de 20 I O, conforme descrição no item 5.2.1, a OBOÉ
I O.
CFI passou a gerar lotes relevantes de créditos fictícios. Tal fraude foi se avolumando a partir de
então, tornando-se a mais impactante sobre a situação econômico-financeira da OBOÉ CFI na
data da Intervenção. Em 30/6/20 I O, última data-base para a qual a KPMG efetivamente
apresentou parecer, o saldo das operações geradas por esse tipo de fraude já superava R$ 22
milhões de impacto sobre o saldo de operações de crédito.
II.
O escopo dos trabalhos dos auditores independentes inclui a realização dc~ testes
substantivos para a comprovação da existência de ativos de crédito. Para tal, são selecionadas
amostras de operações por critérios estatísticos. No caso, verificamos nos papéis de trabalho
apresentados pela KPMG que a referida empresa utiliza a ferramenta estatística MUS 73 • Através
dessa ferramenta, a KPMG selecionou uma amostra de 60 contratos para a realização de testes
substantivos com o propósito de comprovar a existência das operações.

73

Monelat)' Unit Sampling.
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6.
Como não há qualquer ressalva ou outro tipo menção nos pareceres emitidos pela
KPMG envolvendo a carteira de cartões de crédito, deduz-se que os auditores dão como boa a
classificação A atribuída a praticamente I 00% dessa carteira. Por conseqüência, deduz-se que a
KPMG dá como boa a informação que praticamente I 00% das operações ativadas nessa carteira
são operações em dia. Para atestar essa informação, conforme explicado no item 5.2.2, era
fundamental acessar as bases de dados do sistema operacional da OBOÉ CARD, o "Sistema Card",
a fim de verificar a situação de adimplência dos titulares de cartões que davam origem às
operações. Não há qualquer menção nos papéis de trabalho que a KPMG tenha acessado tais
bases ou que a auditada tenha negado acesso aos dados, o que justificaria uma ressalva no
parecer.
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12.
Dada a grande quantidade de contratos fictícios contidos nos lotes gerados pela
OBOÉ CFI ao longo do primeiro semestre de 2010, era de se esperar que vários desses caíssem na
amostragem estatística selecionada pela ferramenta MUS. E, de fato, caíram. Verificando as
bases de dados de contratos "invisíveis" gerados pela OBOÉ CFI ao longo do primeiro semestre
de 20 I O, constatamos que, pelo menos, 22 desses contratos caíram na amostra de 60 selecionada
pela KPMG. A tabela 1, abaixo, lista esses contratos fictícios.

22

JOAO BATISTA DA SILVA

722902255

657629

9.107

INSS

23

JOSE AMARO CABRAL

722902743

666012

8.756

INSS

24

MARIA DAS DORES FERREIRA

665195

7.630

INSS

25

FRANCISCO JOSINO DE SOUSA

722902999
722903340

658091

10.713

INSS

26

ANTONIO GONZAGA DE ARAUJO
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO

722903561

665210
666808

10.245
7.292

INSS
INSS

27

722903855

28

MARIA DA CONCEICAO DOMINGOS

722903936

659182

I 0.408

INSS

29
37

TARGINO JOSE DE LIMA

722939582
723259852

670972
65216

10.985
27.707

INSS

ARAPUAN GOMES DA SILVA
EDILENE BARBOSA DE SOUZA

723259860

65909

28.499

SILVIO ROMERO OLIVEIRA DE ARRUDA
EURILIO SERGIO ALVES DE LIMA

723259984
723260133

73588
95581

28.667
27.912

FERNANDO ANTONIO DE PONTES ERIGIDO
DAGMAR PEREIRA DA SILVA

723260567

190843

27.686

42

LUANA CAVALCANTE LIMA

292859
325919

28.048

44

723260834
723261725

45

REG IN ALDO CARDOSO DOS SANTOS

723261946

381177

46

ANTONIO NETO ALVES

723262837

ANDRE LUIZ COUTINHO LUZ

723263388
723264120

417422
476340

28.662

48
49

601757

28.383

38
39
40
41

SERGIO SOARES FREIRE JUNIOR

28.379
27.909
27.538

OSVALDO SIROTA ROTBANDE
723264406
604088
27.495
50
723264821
52
JOAO PAULO DE JESUS
651643
27.719
Fonte: Papéis de trabalho da KPMG relativos à auditoria da OBOÉ CF! na data-base de 30/6/201 O (wp 1.4.1.001 0), exceto última
coluna, cuja infonnasão foi extraída das bases de dados do "Sistema CF!"

13.
Como o teste é feito por amostragem, eventuais divergências encontradas nos
procedimentos substantivos são extrapoladas para a população, gerando os ajustes de auditoria.
No caso, os contratos fictícios incluídos na amostra representam cerca de 37% em termos de
quantidade e 9% em termos de saldo. Sem entrar no mérito de como é calculada a extrapolação,
já que faz parte da metodologia interna da KPMG, o ajuste desses contratos fictícios seria
suficiente para afetar de forma altamente relevante a situação econômico-financeira da OBOÉ
CFI. Ou seja, o procedimento de amostragem permitiu que a KPMG estivesse com todas as
ferramentas possíveis para desvendar essa fraude cometida pela OBOÉ CFI. Bastaria que a
verificação substantiva fosse realizada com a eficiência e o zelo devidos.
14.
O procedimento padrão para a comprovação substantiva da existência dos
contratos é a circularização. A circularização é, em essência, a busca da confirmação da
informação com base em uma fonte externa. Em se tratando de operações de crédito, a primeira
fonte externa tradicionalmente procurada é o próprio devedor da operação. Com isso, a auditoria
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Tabela I - Contratos fictícios incluídos na amostra da KPMG para circularização de operações de crédito na data·base de 30/6/2010
Saldos em R$
N" de ordem na
Número do
Cód.
Saldo em
amostra da KPMG
Nome do Cliente
30/6
Convênio
Contrato
Cliente
720349770
12
MARLOS FELICIANO PORFIRIO MATOS DE LIMA
360714
38.606
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externa envia correspondências aos devedores solicitando que estes confirmem a
dívida.

exist~~ncia

da

16.
Esse "procedimento alternativo" consistiu na verificação dos contratos "atentando
para a confirmação das informações registradas no sistema de crédito de acordo com os
contratos assinados", conforme transcrição ipsis litteris do papel de trabalho. Para esse
procedimento, segundo a KPMG, não foram encontradas divergências.
17.
A informação do parágrafo acima é gravíssima. Todos os contratos listados na
tabela
são contratos fictícios, inseridos diretamente no "Sistema CFI", gerados por lotes,
conforme amplamente verificado por esta Comissão de Inquérito nas fraudes relatadas no item
5 .2.1.1. Se a KPMG informa que verificou os contratos assinados, ou a informação prestada
pelos auditores independentes é falsa, ou seja, trata-se de um "tique frio" na linguagem dos
auditores independentes. Ou a OBOÉ CFI apresentou documentos forjados à auditoria ,externa,
inclusive, com falsificação da assinatura do devedor fictício.
18.
Como os documentos apresentados pela KPMG a esta Comissão de Inquérito não
incluem cópias de contratos alegadamente verificados no "procedimento alternativo" de
circularização, não nos é possível inferir qual das hipóteses acima é a verdadeira. No entanto,
seja qual for a hipótese verdadeira, trata-se de crime. A questão é saber se há crime de falsidade
ideológica por parte dos auditores independentes ou crime de apresentação de documentos falsos
por parte dos ex-administradores da OBOÉ CFI. Questão que, sem dúvida, extrapola o escopo dos
trabalhos desta Comissão de Inquérito.
19.
Fora o aspecto criminal levantado no parágrafo anterior, faz-se necessano
questionar o "procedimento alternativo" adotado pela KPMG por conta do não recebimento das
respostas de circularização. Como dito anteriormente, a essência da circularização é a busca da
confirmação por meio de fonte externa. Caso as operações da amostra fossem operações de CDC
normal, seria até admissível tomar como "procedimento alternativo" a verificação do contrato
físico, já que, de fato, não haveria uma fonte de confirmação externa da operação que não fosse o
devedor.
20.
No entanto, as operações fictícias estavam registradas como créditos consignados.
A maioria dos quais, conforme marcado por nós na tabela 1, registrados como consignados do
convento INSS. Com isso, podemos afirmar que a KPMG adotou procedimento
inadequado/negligente na medida em que partiu para o "procedimento alternativo" de simples
verificação do contrato, antes de esgotar todas as fontes externas.
21.
Em se tratando de consignados, há a possibilidade de verificação junto aos
próprios convênios, seja por meio de circularização ou confrontação com os a~rquivos
oficialmente enviados pela contraparte convenente. Trata-se de um procedimento simples que,
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15.
No caso de operações de varejo, de titularidade de pessoas físicas, já é mais do
que sabido que o grau de sucesso desse tipo de procedimento é baixíssimo, quase nulo. Ou seja,
raramente são recebidas respostas. E, como era de se esperar, nenhuma resposta de confirmação
das operações acima foi recebida, já que se tratam de operações de crédito fictícias. A KPMG
partiu então para o que chamou de "procedimento alternativo''.
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22.
Corrobora a nossa afirmação quanto à vislumbrada negligência da KPMG na
adoção do "procedimento alternativo" a própria mudança promovida pela OBOÉ CFI em
dezembro de 201 O, quando alterou o convênio dos lotes de contratos fictícios gerados nos meses
de setembro, outubro e novembro de INSS para outros convênios. Ao que tudo indica, a OBOÉ
CFI estava se prevenindo para a data-base de dezembro de 2010, justamente por considerar o
convênio INSS de mais fácil detecção, pela possibilidade de cruzamento com os arquivos do
próprio INSS.
23.
Além da negligência da KPMG em adotar "procedimento alternativo" de
verificação de contrato antes de esgotar as possibilidades de confirmação da existência junto a
fontes externas, não podemos deixar de mencionar a característica desses contratos. Basta
reparar na tabela 1, para perceber que os contratos de número 37 a 52 da amostra, possuem
valores muito próximos. Conforme descrito no item 5.2.1.1, todos integram os lotes gerados em
junho de 201 O, com características muito parecidas em termos de valores e prazos, além de
pertencerem ao mesmo produto. Características essas que não guardam semelhança com nenhum
outro contrato da base de dados recebida pela KPMG. Um simples olhar mais atento sobre a base
de dados, ou até sobre a própria amostragem, deveria chamar a atenção dos auditores, o que,
aparentemente, não aconteceu.
24.
Além da negligência evidenciada pela KPMG nos seus procediimentos
relacionados à carteira de crédito da OBOÉ CFI, cabe ressaltar que todo conjunto de fraudes
praticados pela auditada deixava inúmeros rastros, principalmente nas conciliações bancárias,
item que também é objeto de avaliação dos auditores independentes. Além do pagamento de
impostos, objeto de recolhimento a menor (vide item 5.5 da presente manifestação). Por tudo o
que verificamos em seus papéis de trabalho, nada disso chamou a atenção da KPMG, já que as
ressalvas dadas em alguns pareceres se referiram a questões que não estão diretamente
relacionadas à essência das fraudes.
25.
Por todo o exposto ao longo desse item, entendemos que a atuação da KPMG
como auditores da OBOÉ CFI deva ser apreciada em processo administrativo punitivo, a ser
aberto por parte desta Autarquia.

9.

PRINCIPAIS PONTOS DOS DEPOIMENTOS

Todas as conclusões relatadas ao longo da presente manifestação foram tiradas a
partir do exame de documentos, bases de dados, controles internos obtidos junto às áreas e
informações externas solicitadas formalmente. Ao final dos trabalhos, optamos por colher alguns
depoimentos de funcionários cujas atividades profissionais, segundo nossas apurações, estavam
mais diretamente ligadas a processos relacionados às fraudes descritas ao longo do tópico 5.
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por tudo o que está registrado nos papéis de trabalho da KPMG, sequer foi tentado. Assim, a
KPMG, abdicou de qualquer tentativa de verificação junto a fonte externa pelo simples não
recebimento da resposta de circularização ao devedor da operação, fato já esperado, mesmo em
contratos reais.
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"o Sr. José Newton Lopes de Freitas, no ano de 2010, por pelo menos uma ve.::, participou de
reunião com o depoente juntamente com o Diretor de Tecnologia, João Gualberto, e com o
Diretor de Operações da CF/, Otávio Lins, para definir as regras da geração de contratos
fictícios do convênio INSS (que, posteriormente, foram alterados para outros convênios); em
janeiro de 2011, o depoente participou de reunião com o Diretor da Oboé CF/, José Itamar
Vasconcelos, e com o Gerente de Operações da Oboé CF/, Otávio Lins, para definir as regras de
geração dos contratos fictícios de convênios privados e boletos bancários-CARD; no segundo
semestre de 2011, o depoente participou de reunião com os Diretores da CARD, Cícero Viana e
João Gualberto, e com o Diretor da CF!, José Itamar, para definir a forma de baixa das parcelas
referentes aos contratos do produto boletos bancários-CARD; em virtude da intervenção, não
houve tempo hábil para a implementação das baixas das parcelas dos contratos desse produto".

3.
Sobre a hierarquia da área de desenvolvimento da OBOÉ CARO, relatou que: "O
Diretor de Tecnologia, Sr. João Gualberto era superior ao funcionário Alexandre Rodrigues
Silva, e este último era superior do depoente" (fl. 8871).
4.
O Sr. Renato apresentou ainda várias cópias de e-mails, anexados às
fls. 8872/8894, devidamente rubricadas pelo depoente, comprovando o fluxo de solicitações
envolvendo aqueles lotes.
5.
Ainda sobre esses contratos fictícios, o Sr. ALEXANDRE RODRIGUES SILVA,
gerente da área de desenvolvimento da OBOÉ CARO, em depoimento anexado às fls. 8868/8869,
afirmou:
"que, em 2010, o Diretor da Oboé Card, Sr. João Gualberto, solicitou ao depoente que gerasse
contratos com maior número de parcelas, no sistema CF/, a fim de simular operações de
consignado; a partir disso, o fimcionário Otávio Lins passou a solicitar por emails a geração
desses contratos informando valores e datas para o fimcionário Renato Jorge Mourão Pinto; na
hierarquia do setor de desenvolvimento de sistemas da Oboé Card, o fimcionário Renato Jorge
era subordinado ao depoente, que, por sua ve.::, estava subordinado ao Diretor de Tecnologia, Sr.
João Gualberto;".

6.
O Sr. OTÁVIO LINS LIMA, gerente de operações da OBOÉ CFI, em seu
depoimento anexado às fls. 8896/8898, afirmou sobre esses contratos que:
"o presidente José Newton convocou o depoente e o diretor Itamar para uma reunião; nessa
reunião ficou decidido que num pra.::o de 6 meses ou mais seria liquidado o Unique 2 com os
recursos do consignado privado; além do consignado privado era feito também o produto I 04;
esses contratos eram feitos em várias datas e valores diversos dentro do mês; o diretor Itamar
procurava o depoente informando os valores que o presidente Newton Freitas teria decidido; o
depoente repassava esses valores por e-mai/ para a Oboé Card onde a mesma gerava os contratos
no Sistema CF!; no final do dia os contratos eram importados automaticamente para o sistema
Finance"
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2.
Sobre as fraudes relacionadas aos contratos fictícios gerados em lotes em 20 I O e
2011, o Sr. RENA TO JORGE MOURÃO PINTO, funcionário da área de desenvolvimento da
OBOÉ CARO, onde eram gerados os lotes de contratos fictícios para inserção nas bases de dados
do "Sistema CFI", no depoimento de fls. 8870/8871, afirmou que:
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7.
Sobre os contratos de cartão de crédito o Sr. ALEXANDRE RODRIGUES
SILVA, relatou:
"que em relação à cessão de faturas e valores a faturar referentes ao convênio Unique não foi
solicitada e, por isso, nem implementada no sistema nenhuma rotina que excluísse faturas em
atraso; em termos de sistema, não havia nenhuma diferença de tratamento em relação aos
convênios Unique e Unique2, e que a escolha das faturas, em ambos os casos, era reali.:ada pelo
pessoal do setor financeiro da Oboé Card; o depoente, portanto, não tinha nenhuma ciência
acerca das faturas que foram cedidas no âmbito dos convênios Uni que e Unique2 ";

"é que era dívida da Oboé Card junto à Oboé CF!; e que esses contratos eram feitos de acordo
com as faturas de cartão de crédito que tinham seus vencimentos nos dias 5, 1O, 15, 2.5 e 30 de
cada mês; portanto esses contratos eram feitos conforme arquivo enviado pela Oboé Card através
do sistema CF/; onde o setor do depoente só processava; por processar entenda-se aprovar o
arquivo que, então, ao final do dia era importado para o sistema Finance; o sistema Finance era
onde era feita toda a parte contábil da Oboé CF!; na data dos vencimentos era dado baixa no
sistema dos contratos dos meses anteriores; a partir de então virou rotina de baixas e renovações
de valores semelhantes; segundo o depoente, em algumas ocasiões, o diretor Itamar passava
orientações mas, na maioria das ve:es, todas as orientações eram passadas diretamente pelo
próprio presidente Newton Freitas; segundo o depoente, as orientações do Presidente Newton
Freitas eram passadas verbalmente na sala do próprio presidente e depois, o depoente repassava
por e-mail para os funcionários responsáveis; essa sistemática valia para todos os tipos de ordens
passadas pelo presidente Newton Freitas; a Oboé Card gerava qualquer arquivo de contratos
Unique e Unique 2 com autori=ação por e-mai/ do diretor Itamar; o procedimento de confirmação
de e-mai/ pelo diretor Itamar foi adotado, salvo engano, a partir de 20 11; a diferença do Uni que
2 para o Unique é que o Unique 2 não era dívida da Oboé Card; o depoente não tem
conhecimento sobre para onde iam os recursos relativos ao Unique 2; em maio de 2009, quando
foram criados os fundos, o jimdo Regente, todo e qualquer crédito CA RD que era gerado para o
Fundo Regente, os recursos eram utili=ados para liquidação do contratos do produto Unique ".

I O.
Especificamente sobre os contratos de cartão de crédito cedidos ao FUNDO
REGENTE, o Sr. ALEXANDRE RODRIGUES SILVA (fls. 8868/8869), afirmou que:
"os valores dos títulos cedidos eram arbitrados aleatoriamente por CPF, sem relação com os
títulos;Jaturas existentes na Oboé Card; a primeira a oportunidade em que foi levantada essa
mecânica do Fundo Regente foi devido a um pleito tra=ido pelo jimcionário da Oboé CF!, Sr.
Otávio Lins; o depoente apresentou o pleito ao Diretor de Tecnologia da Oboé Card, que mandou
que fosse efetivamente implementada tal sistemática no Fundo Regente; "

I I.
Sobre a Inspeção do Banco Central com data-base de 31/I 2/20 I O, quando foram
solicitadas as bases de dados de cartões de crédito da OBOÉ CARO, o Sr. ALEXANDRE
RODRIGUES SILVA (fls. 8868/8869) informou que:
"quando houve a inspeção do Banco Central, no primeiro semestre de 201/.todos os diretores da
Oboé Card participaram de reuniões para definir que dados seriam apresentados ao Banco
Central e que o Sr. José Newton Lopes de Freitas participou de algumas dessas reuniões; nas
primeiras reuniões o Sr. José Newton Lopes de Freitas sugeriu que não fosse apresentado nenhum
dado da Oboé Card para a inspeção do Banco Central; posteriormente, após o insucesso de
várias manobras protelatórias e tentativas de não fornecimento dos dados, foi reali=ada nova
reunião da Diretoria da Oboé Card, com a participação do Sr. José Newton Lopes de Freitas, na
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8.
Sobre o mesmo assunto, o gerente de operações da Oboé CFI, Sr. OTÁVIO LINS
LIMA (fls. 8896/8898), afirmou que o que sabia:
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qual foi decidida a apresentação de uma base de dados alterada para o Banco Central, majoradose e qualificando-se artificialmente os ativos da Oboé Card; o depoente sempre era convocado a
participar de reuniões da Diretoria da Oboé Card quando se vislumbrava a necessidade de
reali=ação de mudanças nos sistemas da empresa; após a referida inspeção do Banco Central, a
Diretoria da Oboé Card determinou alteração na sistemática de "faturas" para os convênio
Unique e Unique2; nessa nova sistemática passaram a ser arbitrados valores aleatórios por CPF,
sem qualquer correspondência com faturas/créditos da Oboé Card; o principal objetivo dessa
mudança foi diminuir a intercessão entre as carteiras cedidas para Unique e Unique2 e a carteira
da própria Oboé Card e a carteira cedida para o Fundo Clássico".

"em 2009 foi criado um Flag de Visibilidade para as operações de crédito registradas no sistema
CF/; após a criação, o citado Flag foi utili=ado para marcar operações de cessões Unique e
Unique2 fictícias ou irregulares registradas em datas tanto anteriores quanto posteriores ao ano
de 2009; o Flag de visibilidade é um campo que serve para definir a visibilidade ou não de
algumas operações para certos tipos de usuários; quando a marcação no Flag for "S" a
operação ficava visível para todos os usuários do sistema CF/; quando a marcação no Flag for
"N" a operação era visível apenas para usuários com permissão especial".

13.

Sobre esse mesmo flag, o Sr. OTÁVIO LINS LIMA (fl. 8898) afirmou qm:::
"a própria área de TI da Oboé Card que gerava os contratos já marcava os mesmos como
contratos invisíveis; com isso, eles não apareciam quando os gerentes de agência consultavam o
sistema CF/ para ver a posição dos clientes; o depoente conseguia visuali=ar esses contratos
fictícios, por conta do tipo de autori=ação especial que ele tinha no sistema; salvo engano, apenas
o depoente e o Sr. Marconi Pereira de Araújo detinham esse tipo de autori=ação especial; o
depoente precisava visuali=ar esses contratos por conta de controle de valores; por controle de
valores, entenda-se baixas futuras; o depoente não tinha qualquer conhecimento sobre as
contrapartidas financeiras relativas a esses contratos."

14.

Sobre as fraudes na captação, o Sr. OTÁVIO LINS LIMA (fls. 8896/8897) disse:
"por volta de 200812009, iniciou-se uma sistemática denominada New Base; tal sistemática
consistia na retirada das aplicações do Sistema Finance e, consequentemente da contabilidade da
Oboé CF/; a escolha das aplicações que seriam transferidas para a New Base era feita
pessoalmente pelo Sr. Newton Freitas; essa escolha era feita através de relatório soliciiado pelo
mesmo (Sr. Newton Freitas) onde ele marcava os clientes para retirada da carteira; os clientes
não tinham conhecimento desses fatos, e continuavam recebendo os extratos, informes de
rendimento da maneira usual; por volta defina! de 2010, salvo engano, iniciou-se a transferência
a revelia de aplicações de RDB para fundos de investimento (Erudito, Clássico e Muhicred); o
procedimento de transferência dos recursos se dava da seguinte forma: o diretor Joeb Grtimarães
solicitava ao setor de captação a relação atuali=ada da carteira de RDBs; após receber a lista
citada, o diretor Joeb Guimarães se reunia com o Presidente Newton Freitas para decidir quais
os créditos que seriam transferidos para os fundos, normalmente o critério adotado, era o de
clientes com aplicação superior a R$ 70 mil; da mesma forma que no caso da New Base, os
clientes não tinham qualquer ciência dessas transferências e continuavam recebendo os informes
normalmente; existia uma forma de captação, internamente denominada de s1vap, onde era
emitido um certificado de aplicação; esse certificado saía como de emissão da Oboé DTVM; os
recursos iam para os fundos de investimento; o certificado apresentava uma taxa prefixada mas,
até onde o depoente sabe, a remuneração era da seguinte forma: pagava-se o rendimento do
fundo e, se esse valor fosse inferior ao prefixado, o crédito da diferença era efetuado para o
cliente".
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12.
Sobre o flag de visibilidade, que identificava no Sistema CFI os contratos
fictícios, o Sr. ALEXANDRE RODRIGUES SILVA (fi. 8869) afirmou que:
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"salvo engano, o "new base" começou em meados de 2006; segundo o depoente, o "new base"
seria uma sistemática pela qual os recursos de RDBs registrados na Oboé CF! eram transferidos
para a Advisor; contabi/mente era dado baixa na aplicação; os RDBs atingidos pela "new base"
continuavam registrados no Sistema CF!, que foi criado pela Oboé Card; quem passava a ordem
de transferência de recursos para a new base para o depoente era o funcionário gerente de
captação e operações Sr. Otávio Lins; que o depoente acha que a ordem para o Sr. Otávio vinha
do diretor Itamar, que era responsável pela parte contábil, administrativa e financeira;
antigamente (2006 a 200812009), o critério da "new base" era aplicações acima de R$ 60 mil,
novas ou que estavam vencendo na data; depois, quando o FGC passou a garantir até R$ 70 mil,
o critério passou a ser aplicações superiores a esse valor; sobre as transferências para "new
base" de valores inferiores, o depoente informou tratar-se de complementos, ou seja, quando o
cliente que estava na new base, fa=ia uma aplicação adicional; os gerentes comerciais nilo tinham
conhecimento que as aplicações de seus clientes estavam na new base; o processo para
transferência de RDBs e new base para fundos administrados pela Oboé DTVM a revelia dos
clientes seguia basicamente os mesmos procedimentos e critérios da new base; o setor de gestão
de fundos da Oboé DTVM solicitava ao setor de captação da Oboé CF! o relatório de
vencimentos I novas aplicações em RDBs do dia; com base nesse relatório, os valores acima de
R$ 70 mil eram transferidos para fundos administrados pela Oboé DTVM; o diretor Joeb
Guimarães, na qualidade de diretor da Oboé DTVM, determinava ao depoente e a membros de
sua equipe a reali=ação dessas transferências a revelia de RDBs I new base para os fundos,
determinando os critérios a serem adotados; quando havia algum resgate de RDBs que estavam
nosjimdos a revelia dos clientes, o setor de captação da Oboé CF! enviava ao setor de gestão dos
fundos da Oboé DTVM o resgate da aplicação no fundo; então, os recursos saíam da Oboé DTVM
para a Oboé CF! para pagamento ao cliente; todos os certificados de DPGE eram registrados e
depositados na CETIP pelo depoente, sendo que todos, sem exceção, continham o espaço para 2
(duas) assinaturas e autenticação mecânica da Oboé CF/"

I 6.
Sobre a atuação da empresa ligada ADVISOR em mercado marginal, o
Sr. OTÁVIO LINS LIMA (fl. 8896/8897) asseverou que:
"no início das atividades do depoente no grupo, em 2002, já tinha notícias da existência da
emissão de títulos ao portador para captação de recursos; nem todos os gerentes da área
comercial fa=iam captação ao portador; não sabe di=er se todos os gerentes tinham conhecimento
da existência dessa forma de captação; desde a criação da Advisor Gestão de At.ivos S.A.
(Advisor), os recursos dessas captações eram creditados pelos clientes nessa empresa; antes da
criação da Advisor, o depoente não sabe para onde iam os recursos; o procedimento de captação
de títulos ao portador funcionava da seguinte forma: o aplicador depositava os recursos na conta
da Advisor, após a confirmação desses créditos o certificado era emitido, rubricado pelo
depoente, seguia para o Diretor Itamar para conferência, que também rubricava o título e
posteriormente era enviado para o Presidente Newton Freitas para rubricar e, então. os
certificados retornavam para serem entregues aos clientes; o controle das operações ao portador
era reali=ado em um notebook, que, salvo engano, ficava em poder do Sr. Newton Freitas; todo o
procedimento de venda desses títulos era feito por gerentes da Oboé CF!".

17.
Ainda sobre a atuação da ADVISOR em mercado marginal a depoente
ALBERLUCY AZEVEDO LIMA afirmou, conforme depoimento anexo às fls. 8968/8976:
"que sempre trabalhou subordinada ao Sr. José Itamar de Vasconcelos Junior; atualmente exerce
suas junções na área tesouraria; que a área de tesouraria era comum para as seguintes empresas
do grupo: Oboé CF! e Advisor Gestão de Ativos S.A.; ademais área de tesouraria também
prestava alguns serviços eventuais para a Oboé DTVM, a Faculdade Oboé e a Cia. Investimento
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15.
Sobre tais espécies de fraudes, o Sr. JEAN CARLO BRASILEIRO DE ANGELO
(fls. 9026/9027) disse que:
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Oboé; por prestação de serviços de tesouraria, nas 5 empresas referidas, entenda-se: reali::ar e
controlar pagamentos e acessar extratos das contas; a depoente era a principal responsável pela
área de tesouraria da Advisor; em relação à Advisor. a depoente recebia solicitação de
pagamentos da área de captação; essas solicitações sempre vinham em um formulário assinado
pelo pessoal da captação sob o título "CONTROLE PARA CHEQUE(S), DOC(S) E TED(S)
(CAPTAÇÃO)"; uma ve:: recebido o formulário da área de captação, procedia a emissão do
cheque (preenchimento em uma máquina de cheques) e mantinha em sua guarda uma cópia desse
cheque, antes de ser procedida a assinatura da cártula; posteriormente. os cheques eram
encaminhados ao Sr. José Newton Lopes de Freitas para assinar, às ve::es, com prévio trânsito
pelo Sr. Itamar Vasconcelos; a área de tesouraria da Oboé CF!, comum à Advisor, mantém a
guarda de todas as cópias de cheques emitidos em nome da Advisor, bem como de todos os
extratos bancários da Advisor; que antes da criação da Advisor, já havia a captação de recursos
pela emissão de títulos ao portador por empresas do grupo; que a Advisor foi criada
especificamente para esse tipo de captação; que o resgate desses tíflllos se dava mediante cheques
da Advisor sacados na boca do caixa, seja por jimcionários de empresas do grupo, seja pelo
próprio cliente; que, em algumas oportunidades, dado o alto valor do cheque, .fimcionários do
Banco HSBC ofereciam serviço de carro forte para a entrega física dos valores aos clientes;
apenas na hipótese de valores baixos, a depoente teve notícias de que clientes teriam feito
depósito em suas próprias contas bancárias; a Advisor mantinha duas contas bancárias, uma no
HSBC e uma no Banco do Brasil; "

18.
Também discorrendo sobre a atuação em mercado marginal, assim se manifestou
o Sr. JEAN CARLO BRASILEIRO DE ANGELO (fls. 9026/9027):
"quando o depoente ingressou no Grupo Oboé, já havia a emissão de títulos ao portador; esses
títulos eram emitidos pela Maga::ines Brasileiros; depois essa atividade passou a ser via Advisor
Gestão de Ativos SA.; confirmou que os títulos ao portador eram comerciali::ados pelos próprios
gerentes comerciais ou de negócios da Oboé CF!; que esses gerentes só passavam a ter
conhecimento e trabalhar com esse produto após algum tempo de casa; no começo, o controle dos
títulos ao portador era feito em planilha EXCEL; o responsável por esse controle era o gerente de
captação Vanderlan Almeida Rodrigues; esse controle era passado para a área de captação. aos
cuidados de Ligia ou Marcos Antônio, salvo engano; as movimentações, tanto resgates quanto
aplicações, eram registradas na planilha pelo depoente; para o fechamento do dia. as cópias de
cheque, comprovantes de depósito ou cópias das aplicações anteriores, quando renovaçôes, eram
anexadas à cópia do certificado novo, juntamente com o relatório de fechamento; o Sr. E/i::iário
Graça era diretor da Oboé DTVM e exerciajimçtJes de gerente comercial da Oboé CF!, inclusive
para aplicações ao portador; o relatório de fechamento de cada dia, das operações ao portador,
era passado para o diretor José Itamar de Vasconcelos Junior, que assinava os títulos e passavaos para o Sr. José Newton Lopes de Freitas, que só os assinava se verificasse a assinatura prévia
do Sr. Itamar; após a assinatura do Sr. Newton, os títulos retornavam ao Sr. Itamar, que
repassava ao setor Financeiro, àjimcionária Alberlucy A::evedo, que os encaminhava ao setor de
captação; após isso, era arquivada a segunda via e a original era encaminhada ao gerente
responsável para entrega ao cliente/aplicador"

19.
A utilização da área de tesouraria da OBOÉ CFI para a ADVISOR foi con:firmada
pela Sra. ALINE PAIVA NOGUEIRA, em depoimento às fls. 8977/9024, que afirmou:
"que a tesouraria prestava serviços, principalmente, para a Oboé CF! e para a Advisor Gestão de
Ativos SA.; para essas duas empresas, a tesouraria prestava os seguintes sen•iços: emissão de
DOCs. TEDs e cheques; consulta e verificação dos extratos; relacionamento com os bancos,
incluindo atuali::ação cadastral, renovações de poderes/procurações; além disso, a tesouraria
prestava serviços eventuais para as empresas Cia. Educacional Rancho Alegre (Faculdade
Oboé); Cia. Investimento Oboé; Oboé DTVM; Fundação Oboé; Oboé Holding Financeira; e, a
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partir de maio de 2011, Maga::.ines e Clarinete; a única empresa que não utili::.ava esse serviço de
tesouraria da Oboé CF/ era a Oboé Card; "

"não recorda de nenhuma movimentação da Advisor com a empresa DW/ Estruturadora de
Negócios; que, questionada por membro desta Comissão de Inquérito, reali::.ou pesquisa em nome
da referida empresa DWI, tendo locali::.ado a planilha anexada à fi. 8572 dos presentes autos; por
costume, todos os dias pela manhã, a depoente elaborava uma planilha contendo todos os cheques
que foram impressos no dia anterior, para controle de compensação; que o documento de fi. 85 72
foi obtido a partir de tais controles"

21.
A Sra. ALBERLUCY AZEVEDO LIMA (fls. 8968/8976) discorreu ainda sobre
uma possível forma de desvio de recursos decorrentes das fraudes, afirmando:
"que geralmente de 15 em 15 dias, a depoente recebia cheques emitidos pela Oboé CF/, para
saque na boca do caixa (nominais e endossados); os recursos advindos desses saques eram
mantidos em um cofre e destinados aos pagamentos determinados pelo Sr. José Itamar de
Vasconcelos Junior; outras ve::.es, os recursos eram entregues diretamente ao Sr. José Newton
Lopes de Freitas; a depoente não sabe ao certo qual o motivo de emissão desses cheques, mas
ouviu di::.er que tinha alguma relação com sonegação de tributos; para controlar o fluxo de
recursos decorrente desses cheques, a depoente criou uma planilha chamada "caixa (redução)".
A depoente apresentou a esta Comissão de Inquérito a planilha "caixa (redução)", cujas cópias
rubricou, que passam afa::.er parte integrante do presente depoimento".

22.
A Sra. ALINE PAIVA NOGUEIRA (fls. 8977/9024) discorreu sobre o fluxo de
recursos para outras empresas do grupo, principalmente a OBOÉ CARO, afirmando:
"em alguns momentos, geralmente nos últimos dias úteis do mês, o diretor Itamar Vasconcelos,
também solicitava TEDs e cheques diretamente para a tesouraria; essas solicitações vinham
somente de forma verbal; às ve::.es acompanhada de algumas folhas sem qualquer identificação de
nature::.a, contendo apenas valores; em geral essas movimentações envolviam empresas do grupo,
principalmente a Oboé CF/ e a Oboé Card; os valores que envolviam saída da Oboé CF/ eram
reali::.ados diretamente pelos funcionários da tesouraria; quando envolvia recursos que iriam sair
da Oboé Card, a depoente passava e-mails com as instruções; ressaltando que essas instruções
vinham de forma verbal do diretor Itamar Vasconcelos; a partir de junho de 2011 até a data da
Intervenção, essas solicitações deixaram de ser feitas apenas nos últimos dias do mês e passaram
a ser diluídas em todos os dias do mês; o setor de tesouraria não tinha acesso às rotinas de
contabilidade, de operações, de conciliação bancária; quando os responsáveis pela conciliação
bancária questionavam sobre a nature::.a de alguma dessas movimentações, a depoente orientava
os funcionários a perguntar diretamente ao Sr. Itamar."

23.
A Sra. ANA CAROLINA BARBOSA PAZ (fls. 8943/8967) discorreu sobre o
fluxo de recursos para outras empresas do grupo, principalmente a Card, afirmando:
já foi contratada para atuar na área de BackO.fflce dos fimdos de investimento que, a epoca,
estavam em fase de implementação; após passar quase 1 (um) ano estruturando os jlmdos, o
primeiro que efetivamente iniciou as suas atividades foi o Oboé Multicred FIDC, em julho de
2008; a estruturação dos fimdos não estava entre as atividades da área em que trabalhava a
depoente; por estruturação entenda-se: definição dos participantes dos fimdos (contratados),
atendimento aos participantes do fimdo; dois fimdos, Oboé Multicred FJDC e Batuta FlP foram
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20.
Sobre as relações da ADVISOR com a empresa DWI, responsável por um aumento
de capital que, segundo nossas apurações, é suspeito de ser fraudulento, a Sra. ALBERLUCY
AZEVEDO LIMA (fls. 8968/8976) disse que:
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constituídos por escritórios de ad1•ocacia formalmente contratados; os demais fundos em
funcionamento (Clássico F/DC, Ja:::: FIDC. Trombone FIDC. Erudito F/C, Dueto FIM e Regente
FIM) tiveram a estrutura definida diretamente pelo Sr. José Newton Lopes de Freitas, auxiliado
pelo Sr. Joeb Barbosa: por estrutura nesse caso entenda-se: definição de todas as cláusulas
constantes do regulamento e do prospecto dos jimdos; isso inclui público-al\'0, formas de
aplicação e resgate de cotas, políticas de im·estimento e prestadores de sen·iço; a área em que
trabalhava a depoente era responsável pelo acompanhamento diário das operações dos jimdos,
sobretudo. junto ao custodiante, controlador e escriturador; existia ainda um fimcionário
contratado para auxiliar o Sr. José Newton Lopes de Freitas na análise dos documentos
constitutivos de jimdos elaborados pelo Sr. José Newton; a depoente qfirma que não tinha acesso
às demais empresas do grupo, restringindo sua atuação exclusivamente à Oboé DTVM; inclusive
teve solicitações não atendidas relativas a empresas do gmpo (por exemplo, documentação de
ativos da Oboé CF! adquiridos pelos jimdos); alguns meses após o início das atiridades do
Multicred a depoente tomou conhecimento de que havia cotistas no Afulticred que não eram
cientes de suas aplicações nesse jimdo; a depoente percebeu esse fato em decorrência de
manifestações de gerentes comerciais desses investidores. que após tomar conhecimento da
relação de todos os clientes que estavam no jimdo sob o seu código gerencial, indagaram à
depoente o motivo de determinados clientes constarem dessa relação sem que nunca tivessem
autori::ado a aplicação nesse jimdo; ademais, a depoente alertou, por e-mai/, ao Sr. Joeb
Guimarães acerca da inexistência de termos de adesão desses clientes; então, o Sr. Joeb
Guimarães. logo depois, providenciou a apresentação dos termos assinados; a propósito. o Sr.
Joeb Guimarães afirmou à depoente que tais clientes realmente não tinham ciência de tais
aplicações, ra::ão pela qual a depoente tem sérias suspeitas de que os referidos termos de adesão
foram produ::idos cmn assinaturas falsas; embora tais termos se encontrem atualmente no arquivo
da Oboé DTVM. a depoente entregou cópias deles ao Sr. Alvarino. membro da equipe de
liquidação; esses termos de adesão foram providenciados pelo Sr. Joeb a partir de informação da
depoente de que esses termos assinados seriam uma exigência para a certificação da Oboé DTVM
pelo ISO 9001; essa certificação ISO acabou sendo efetimmente concedida; após a rirada de
cada ano, era solicitado à depoente uma relação com os maiores investidores dos jimdos. sendo
que também era determinada a alteração de nomes nessas listas, provavelmente, para fins de
ludibriar algum órgão de fiscali::ação; no Fundo Erudito, desde o início das atividades, havia a
transferência de recursos de investidores da Oboé CF! à revelia, sendo que o Sr. Joeb Guimarães
afirmou à toda a equipe do ambiente de gestão de ativos da Oboé DTVM que não deveria ocorrer
pagamento de comissões gerenciais referentes a esse investimentos. justamente pelo fato de
ocorrerem à revelia dos clientes: a propósito, as comissões gerenciais dessas aplicações eram
pagas pela Oboé CF1, onde os recursos dereriam estar aplicados: no Fundo C'lássico também
ocorreram transferências à re1•elia dos clientes, mais notadamente a partir de de::embro de 2011.
com a mesma mecânica descrita em relação ao Fundo E'rudito; assim, também no caso do
Clássico, o Sr. Joeb Guimarães afirmou a existência dessas transferências à rerelia,
determinando igualmente o não pagamento de comissões pela Oboé DTVAI; o Sr. Joeb Guimarães
passava as orientações mais comprometedoras aos colaboradores da Oboé DTVAI c/.? forma
verbal; o cumprimento as determinações comprometedoras advindas do Sr. Joeb Guimarães era
relatado a ele por e-mail de forma sucinta, pelos jimcionários. conforme depreende-se dos e-mails
anexados ao presente depoimento.··

10.

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS

O quadro a seguir apresenta 4 (quatro) ocorrências que configuram, em tese,
ilícitos administrativos. Em cada caso é apresentado o resumo da ocorrência, a norma
descumprida e a numeração do capítulo do presente Relatório no qual estão detalhadamente
descritas as infrações administrativas. Ressalte-se que os referidos capítulos também apontam,
em cada caso, os documentos comprobatórios anexados aos autos.
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Resumo das Possíveis Infrações Administrativas

I

2

3

4

Indícios de Infrações Administrativas
Resumo da Ocorrência
Adotar. de forma sistemática e contínua. procedimentos de contabilização
irregular mediante ausência de registro de obrigações em valores significativos. resultando em demonstrações contábeis que não refletiam com fidedignidade e clareza a real situação patrimonial e de resultados da Oboé Crédito,
Financiamento e Investimento S.A. induzindo a erro clientes. investidores.
Banco Central e Sistema Financeiro Nacional em geral.
Esta prática ficou evidenciada na omissão na contabilidade de obrigações
decorrentes da emissão de Recibos de Depósito Bancário (RDBs) e títulos
emitidos pela Oboé DTVM que, por suas características, foram equiparados a RDBs emitidos pela Oboé CFI.
Adotar, de forma sistemática e contínua. procedimentos de contabilização
irregular de ativos insubsistentes em valores significativos. resultando em
demonstrações contábeis que não refletiam com fidedignidade e clareza a real
situação patrimonial e de resultados da Oboé Crédito. Financiamento e lnvestimento S.A., induzindo a erro clientes, investidores, Banco Central e Sistema
Financeiro Nacional em geral.
Na data da intervenção foi apurada a existência de valores expressivos de
operações de crédito inexistentes contabilizados como ativos da Oboé Crédito,
Financiamento e Investimento S.A. Aplica-se a todo o descrito no tópico
5.2.1 e, no que tange ao tópico 5.2.2, ao que se refere ao Unique 2 e às operações do Fundo Regente.
Manutenção de operações artificialmente adimplentes para não reconhecimento de provisão para devedores duvidosos. resultando em demonstrações contábeis que não refletiam com fidedignidade e clareza a real situação patrimonial
e de resultados da Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A .. induzindo a erro clientes. investidores. Banco Central e Sistema Financeiro Nacional
em geral.
A Oboé Crédito. Financiamento e Investimento S.A. utilizava-se de artifícios
para não reconhecer a provisão de operações derivadas de direitos creditórios de cartões de crédito emitidos pela Oboé Card. Para tal, considerava
o vencimento da fatura. a qual é emitida sempre pela Oboé Card, mesmo para
clientes inadimplentes. Assim. desconsiderava a situação de inadimplência
dos titulares dos cartões. Aplica-se ao descrito no tópico 5.2.2 em relação ao
convênio Unique.
Desvio de recursos da Instituição Financeira.
A Oboé Crédito. Financiamento e Investimento S.A. desviou recursos por
conta de diversas operações fraudulentas. Aplica-se ao descrito nos tópicos:
5.2.1; 5.2.2. no que tange ao convênio Unique 2 e ao Fundo Regente; 5.2.3
no que tange às operações com a Advisor; 5.3 no que tange à New Base; 5.4 e;
5.5. Explicações sobre a mecânica do desvio estão no tópico 5.7.1. A estimativa do volume desviado está no tópico 5.7.2. Exemplos comprovados estão no
tópico 5.7.3.

Capitulação

Cap. Rei.

Arts. 31,44 c
§40
Lei 4.595/64
(Cosi f 1.1.2.3;
1.1.2.4 e
1.1.2. 7).
Circular
1.273/87

5.3 e 9

Arts. 31.44 c
§40
Lei 4.595/64
(Cosif 1.1.2.3;
1.1.2.4 e
1.1.2. 7).
Circular
1.273/87

5.2.1.
5.2.2 e
9

Arts. 31.44 e
§40
Lei 4.595/64
Arts.4° e 6°.
Res. 2.682/99
5.2.2 e 9
(Cosif 1.1.2.3;
1.1.2.4 e
1.1.2. 7).
Circular
1.273/87

Art. 44 e§ 4o
Lei 4.595/64

5.2. I.
:5.2.2.
5.2.3. 5.3.
5.4. 5.5.
5.7.3 e
9

2.
A propósito, registre-se que as possíveis irregularidades ora elencadas não
excluem outras acaso vislumbradas pela área de fiscalização do Banco Central do Brasil, ou
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outro órgão competente, e deverão ser, conforme o caso, objeto de apuração/apreciação,
oportunamente, em eventual(is) posterior(es) processo(s) administrativo(s), no(s) qual(is)
deverão ser obedecidos todos os cânones da Constituição Federal e da legislação de regência,
não cabendo a esta Comissão de Inquérito qualquer juízo de valor conclusivo acf:rca das
irregularidades referenciadas.

INDÍCIOS DE ILÍCITOS PENAIS

O escopo básico dos trabalhos desta Comissão de Inquérito nas empresas do
Grupo Oboé, por força dos ditames da Lei no 6.024, de 1974, foi apontar as causas da queda e
identificar os prejuízos, atribuindo-os às diferentes gestões. Por isso, em estrito cumprimento às
determinações legais, os inquéritos das 4 (quatro) empresas incluídas no regime especial, as
saber: OBOÉ CFI, OBOÉ OTVM, OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (OBOÉ
CARD) e CIA. DE INVESTIMENTO OBOÉ, foram conduzidos em processos separados.
2.
Contudo, no curso dos trabalhos, ficou bastante claro que as empresas OBOÉ CFI,
OBOÉ OTVM e OBOÉ CARO foram utilizadas de forma conjunta e complementar, em um
sofisticado esquema de gestão fraudulenta, cujo alvo básico era o desvio de recursos captados
junto a investidores. Esses recursos eram captados, principalmente, através da OBOÉ CFI, mas
também através de fundos de investimento administrados pela OBOÉ OTVM. A CIA. DE
INVESTIMENTO OBOÉ, por sua vez, tudo indica, tinha como principal finalidade ser a receptora de
parte dos recursos desviados e de segregar um patrimônio, para momento posterior à esperada
quebra das outras 3 (três) empresas referidas.
3.
A concretização do esquema de gestão fraudulenta das empresas do Grupo Oboé
se baseou em alguns pilares fundamentais, os quais listamos a seguir:
a) Tecnologia da Informação - boa parte das fraudes foram baseadas em
customizações no "Sistema CFI" e na omissão, aos agentes de fiscalização e auditores
independentes, de informações que só constavam das bases de dados do "Sistema Card". O
desenvolvimento e a manutenção desses sistemas eram inteiramente efetuados pela OBOÉ
CARO. No datacenter da OBOÉ CARO também ficavam armazenadas as bases de dados dos
dois sistemas. Assim, pode-se dizer que tudo o que se relacionava à TI no esquema de gestão
fraudulenta perpetrado pelo Grupo Oboé era centralizado na OBOÉ CARO;
b) Capacidade aparente de geração de lastro -A maior parte do ativo fictício
detectado tanto na OBOÉ CFI quanto nos fundos administrados pela OBOÉ OTVM era
teoricamente lastreado em operações de cartão de crédito emitidos pela OBOÉ CARO. A função
da OBOÉ CARO na estratégia de gestão fraudulenta do grupo era justamente aparentar uma
grande capacidade de geração de lastro. Por conta disso, a OBOÉ CFI investiu fortemente em
aparelhar a OBOÉ CARO com A TMs e lojas espalhados por várias localidades;
c) Forte esforço comercial para captação- Um esquema de gestão fraudulenta
baseado em desvio de recursos captados junto a investidores só se sustenta por algum tempo com
base em um intinterrupto crescimento das captações, com contínuo ingresso líquido de recursos.
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d) esquema de "caixa dois"- Para que o esquema de gestão fraudulenta n;ão fosse
descoberto, era fundamental uma "engenharia" que permitisse mascarar a natureza dos recursos
financeiros desviados pelas fraudes. Acerca desse aspecto, foi apurado que a ADVISOR, empresa
paralela à OBOÉ CFI, exerceu papel central, havendo também episódios em que ocorreu a
participação efetiva da OBOÉ CARO nesse esquema.

4.

Na tabela a seguir são apresentadas ocorrências nas quais há indícios do
cometimento, em tese, de ilícitos penais. Em cada caso é apresentado o resumo da ocorr-ência, a
capitulação penal e a numeração dos capítulos do presente Relatório. Referidos capítulos
também indicam, em cada caso, os documentos probatórios anexados aos autos.
N"

Indícios de Infrações Penais
Resumo da Ocorrência
Gestão fraudulenta caracterizada por procedimentos de contabilização irregular.
resultando em demonstrações contábeis que não refletiam com fidedignidade e
clareza a real situação patrimonial e de resultados da OBOÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., induzindo a erro clientes. investidores.
Banco Central e Sistema Financeiro Nacional em geral. mediante as seguintes práticas irregulares:

- Escrituração de operações de crédito inexistentes contabilizados como ativos da
OBOÉ CRÉDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;

Capitulação

Art. 4" da
Lei 7.492/86

Cap.
Rei.

5.2.
5.3 e
9

- Manutenção de operações artificialmente adimplentes para não reconhecimento
de provisão para devedores duvidosos;
- Omissão de passivos por títulos emitidos.

2

Induzir a erro investidores e Banco Central do Brasil mediante registros de saldos
contábeis que não refletiam a real situação financeira da OBOÉ CRÉDITO.
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em virtude da inserção de operações falsas,
omissão de obrigações c manutenção de operações artificialmente adimplentes para
não reconhecimento de provisão para devedores duvidosos.

3

Inserção de elemento falso e omissão de obrigações nas demonstrações contábeis
da OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, caracterizado pela escrituração de contratos de crédito inexistentes; omissão de obrigações referentes a
títulos emitidos; manutenção de operações artificialmente adimplentes para não
reconhecimento de provisão para devedores duvidosos.

4

Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela
legislação. Os recursos relativos às fraudes ou foram comprovadamente desviados
ou foram movimentados paralelamente à contabilidade.

5

Conceder empréstimos à empresa (ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A.) controlada
pelo controlador indireto (JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS) da OBOÉ CFI.

3.
Art. 6" da
Lei 7.492/86

Ati.IO da

Lei 7.492/86

5.2.
5.3.
5.4,
5.5 e
9
5.2.
5.3.
5.4 e
9

Art. I I da
Lei 7.492/86

5.7 e
9

Art. 17da
Lei 7.492/86

J5.2.3
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Daí o grupo ter investido tanto na área comercial, quase que l 00% voltada para a captação de
recursos junto a investidores. Tal esforço se materializava, entre outras situações, na
remuneração de gerentes comerciais acima do mercado e na forte propaganda, inclusive com
programas de televisão e patrocínio às artes. Nesse esforço, destaca-se ainda o papel ela OBOÉ
DTVM, na medida em que fundos de investimento representariam um produto a mais,
diversificando o portfólio a ser apresentado aos incautos investidores e, eventualmente, servindo
como alternativa para que as captações não esbarrassem nos limites operacionais da OBOI~ CFI.
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7

12.

Ocultar ou dissimular a natureza. origem, localização, disposição, movimentação
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente.
de crime contra o sistema financeiro nacional (gestão fraudulenta).
Atuação em conluio com ex-administradores da OBOÉ DTVM e da OBOÉ CARO.
para o fim de cometer crimes. visando. principalmente, desviar recursos de aplicadores e induzir a erro a autoridade fiscalizadora.

Art. lo da
Lei 9613/98
Art. 288 do
Código Penal

5.7 e
9
li

e

9

ALEGAÇÕES DOS INTERESSADOS

Convites para apresentação de alegações
Após a apresentação da Conclusão da Apuração (fls. 9127/9254), os exadministradores foram convidados a apresentar, por escrito, suas alegações nos moldes
preconizados no art. 42, da Lei no 6.024, de 1974, conforme descrito a seguir.
2.
0 Sr. MÁRCIO ALVES DE MELO TÁVORA foi intimado pessoalmente (fl. 9255),
teve vista dos autos e extraiu cópias (fl. 9256) e, finalmente, apresentou as alegaç:ões de
fls. 9268/9290.
3.
0 Sr. JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR foi intimado pessoalmente
(fl. 9257), teve vista dos autos e extraiu cópias (fl. 9260), mas não ofereceu a esta Comissão de
Inquérito nenhuma explicação.
0 ex-administrador ANTÔNIO DE PÁDUA"LOPES DE FREITAS, por sua vez, ~~mbora
4.
tenha sido procurado por diversas vezes, não foi localizado (cf. Certidões de fls. 9258 e 9263-v),
razão pela qual, por se encontrar em local incerto e não sabido, foi devidamente intimado
mediante edital publicado no Diário Oficial da União (cf. DOU, Seção 3, de 24 de maio d'~ 2012,
p. 72- fl. 9264 destes autos).

5.
Em relação ao Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS e da empresa OBOÉ HOLDING
FINANCEIRA S.A., que possui por representante legal o referido Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS, inicialmente, foi tentada a intimação pessoal, mas foram verificados indícios de que o
Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS estaria se ocultando para não ser intimado (cf. Certidão de
fl. 9258). Em virtude disso, foi determinada a expedição de edital no Diário Oficial da União (fl.
9259), providência que foi devidamente cumprida (cf. DOU, Seção 3, de 24 de maio de 2012, p.
72 - fl. 9264 destes autos). Contudo, antes da publicação do mencionado edital, em 23.5.20 12, o
Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS foi encontrado, mas negou-se a receber tais intimações,
conforme certificado às fls. 9261-v e 9262-v. Assim, diante dessa recusa deliberada., já se
cumpriu o fim da intimação. Contudo, em busca do efetivo comparecimento dos envolvidos, a
Comissão de Inquérito ainda tentou a intimação dos causídicos do Sr. JosÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS (fls. 9265/9266), mas houve negativa de recebimento de tal documento por alegada
ausência de poderes na procuração a eles confiada (c f. Certidão de fl. 9265-v). Por fim,
transcorreu in a/bis o prazo para a apresentação de alegações do Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS e da empresa OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A..
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Alegações do Sr. ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE FREITAS, do Sr. JOSÉ NEWTON LO PIES DE
FREITAS e da empresa OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A.

Alegações do Sr. MÁRCIO ALVES DE MELO TÁVORA

7.
Em suas alegações (fls. 9268/9290), o Sr. MÁRCIO ALVES DE MELO TÁVORA
afirma, em síntese, que não teria concorrido, com ação ou omissão, para os fatos apurados, razão
pela qual seria injusta a aplicação de responsabilidade civil, administrativa e penal.
8.
Do narrado, percebe-se que o Sr. MÁRCIO ALVES DE MELO TÁVORA não
apresentou qualquer impugnação específica aos trabalhos efetuados por esta Comissão de
Inquérito ou aos prejuízos apurados.
9.
Sem embargo das argumentações apresentadas, esta Comissão de Inquérito
entende que os ditames dos arts. 39 e 40 da Lei no 6.024, de 1974, que prevêem responsabilidade
civil objetiva e solidária dos ex-administradores de instituições financeiras, aplicam-se
perfeitamente à situação jurídica desse ex-administrador, que, s.m.j., deve responder pelos
prejuízos causados durante a sua gestão.

13.

CONCLUSÕES

Ante a identificação de prejuízo à ÜBOÉ CFI S.A., em Liquidação Extrajudicial,
esta Comissão de Inquérito sugere a remessa dos presentes autos ao Poder Judiciário, para os fins
previstos no art. 45 da Lei 6.024 de 13 de março de 1974.
Tendo em vista a existência de indícios do cometimento de diversos iHcitos
2.
administrativos (vide tópico 1O, ut supra), sugerimos o encaminhamento destes autos à área de
supervisão do Banco Central, para a eventual adoção das providências entendidas cabíveis.
3.
Conforme ressaltado no tópico 8, entendemos necessário o encaminhamento dos
autos a area de supervisão para que seja apreciada a atuação da KPMG, adotando-se os
desdobramentos necessários. A propósito, impende ressaltar, desde já, que a eventual alegação
e/ou comprovação por parte dessa empresa de auditoria de que as suas conclusões tenham se
baseado em documentos falsos apresentados pela instituição financeira, poderá configurar a
presença de indícios de ilícitos penais não apontados no presente relatório.
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6.
Conforme afirmado em parágrafos anteriores, transcorreu in a/bis o prazo para a
apresentação de alegações por parte do Sr. ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE FREITAS, do Sr. JOSÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS e da empresa ÜBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A ..
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4.
Atentos, ainda, às vislumbradas fraudes nos pagamentos de DARFs (item 5.5) e
aos indícios de atuação de empresa ligada no mercado marginal, emitindo títulos ao portador
(item 5.6), recomendamos a comunicação desses fatos à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
5.
Por fim, presentes também sérios indícios do cometimento, em tese, de: ilícitos
criminais (vide tópico 11, ut supra), sugerimos a comunicação dos fatos ao Parque! Federal, com
fulcro no art. 28 da Lei n° 7492, de 1986.

_rt%t~A
FRANCISCO PONTEZ'E A. JÚNIOR
Presidente

JOSÉ

LLIAM ASSUNÇÃO LÓSCIO
Relator

JOSÉ ROBERTO NUNES PIRES
Relator

LUÍS SÉRGIO MARQUES DA SILVA
Secretário
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