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DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO AO PROCESSO Nº 0026179-75.2013.8.06.0000
AGRAVO
PROCESSO
0158450-45.2013.8.06.0001 – pedido de autofalência – Oboé TSF
APENSOS
0158468-66.2013.8.06.0001 – pedido de autofalência – Oboé CI
0158479-95.2013.8.06.0001 – pedido de autofalência – Oboé DTVM
0158485-05.2013.8.06.0001 – pedido de autofalência – Oboé CFI
0172259-39.2012.8.06.0001 – resultado de inquérito – Oboé CFI
0180194-33.2012.8.06.0001 – resultado de inquérito – Oboé DTVM
0180196-03.2012.8.06.0001 – resultado de inquérito – Oboé TSF
AGRAVANTES CIA. DE INVESTIMENTO OBOÉ (SOCIEDADE FALIDA) – OBOÉ CI

OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (SOCIEDADE FALIDA) - OBOÉ CFI

OBOÉ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (SOCIEDADE FALIDA) – OBOÉ DTVM
OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (SOCIEDADE FALIDA) – OBOÉ TSF
OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. (SOCIEDADE FALIDA)

AGRAVADOS

ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A. (SOCIEDADE FALIDA)
JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

CIA. DE INVESTIMENTO OBOÉ (MASSA FALIDA)

OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (MASSA FALIDA)

OBOÉ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (MASSA FALIDA)
OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (MASSA FALIDA)
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OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. – MASSA FALIDA
ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A. – MASSA FALIDA
JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

Prevenção. Há prevenção em segunda instância, em face da via atrativa do
juízo universal do juízo falimentar, como bem demonstrou o eminente sr.
desembargador Francisco Auricélio Pontes no agravo de instrumento nº 002845664.2013.8.06.0000, fl. 96.
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Exmo. sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

fls. 2

Na primeira instância, tornou-se prevento o eminente sr. juiz da 2ª Vara de
Recuperação de Empresas e Falências, por conta do processo nº 017225939.2012.8.06.0001.

CIA. DE INVESTIMENTO OBOÉ (SOCIEDADE FALIDA), por seu
administrador (diretor presidente); OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
(SOCIEDADE FALIDA), por seu administrador (diretor
presidente); OBOÉ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
(SOCIEDADE FALIDA), por seu administrador (diretor presidente); OBOÉ
TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (SOCIEDADE FALIDA), por seu
administrador (diretor presidente); OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. (SOCIEDADE
FALIDA), por seu administrador (diretor presidente); ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS
S.A. (SOCIEDADE FALIDA), por seu administrador (diretor presidente), todas
devidamente qualificadas nos instrumentos procuratórios e devidamente representadas por
seus administradores com esteio na art. 81, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, e JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS, brasileiro, divorciado, empresário, domiciliado na rua Tibúrcio
Cavalcante, 398, bl. 1, ap. 600, bairro Meireles, Fortaleza (CE), CPF nº 013.398.183-53,
Identidade nº 2007838121-0-SSPDS, não se conformando com a decisão de 21 de maio de
2013, fls. 409/430 do processo nº 0158450-45.2013.8.06.0001, proferida pelo sr. juiz da 2ª
Vara de Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Fortaleza, vêm mui
respeitosamente à presença de V. Exª, na forma do art. 100 da Lei nº 11.101, de 2005,
interpor agravo pelas razões expostas adiante.
2.

Os agravantes juntam os seguintes documentos (CPC, art. 525):
 Cópia integral dos processos nos. 0157450-45.2013.8.06.0001,
0158468.66.2013, 0158479-95.2013 e 0158485-05.2013, bem como cópia
do relatório final de inquérito hospedado nos processos nos 017225939.2012, 0180194-33.2012 e 0180196.03.2012, além de cópia de peças
comprobatórias de ações em curso;
 Cópia de laudo de avaliação e laudo de perícia contábil;
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 Cópia da certidão da respectiva intimação da decisão agravada;
 Cópia das procurações outorgadas aos advogados:
Agravantes
Sidney Guerra Reginaldo
OAB-CE nº 6.923
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Na segunda instância, tornou-se prevento o eminente sr. desembargador Jucid
Peixoto do Amaral, por conta do processo nº 0048550-64.2012.8.06.0001, no qual
ocorreu o primeiro despacho/decisão (16.01.2013) no egrégio TJ-CE sobre as
demandas envolvendo as empresas do denominado Grupo Oboé, originárias da 2ª
Vara de Recuperação de Empresas e Falências.
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Rua Hil de Morais, 175
60811-760 – Fortaleza (CE)
Angélica Gonçalves Lopes
OAB/CE 23.484
Rua José Emídio da Rocha, 139, Centro
Caucaia (CE)

José Carlos Meireles de Freitas
OAB-CE nº 2.790
Fernando Augusto Correia Cardoso Filho
OAB-CE nº 14.503
Av. Santos Dumont, 304, 1º
60150-160 – Fortaleza (CE)

N. Termos
P. Deferimento
Fortaleza (CE), 29 de maio de 2013.

SIDNEY GUERRA REGINALDO
OAB-CE nº 6.923
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Angélica Gonçalves Lopes
OAB-CE 23.484
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Senhores Desembargadores,
Senhor Desembargador-Relator,

I) LEGITIMAÇÃO PROCESSUAL ATIVA
Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Oboé Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A., Cia. de Investimento Oboé e Oboé Tecnologia e Serviços
Financeiros S.A. são sociedades falidas, por força da decretação da falência em 21 de maio de
2013, fls. 409/430. Uma vez decretada a falência, restou cessado o regime de liquidação
extrajudicial instituído pelo Banco Central do Brasil, a teor da Lei nº 6.024, art. 19, “d”.
O sr. juiz decretou ainda a extensão dos efeitos da falência à Oboé Holding
Financeira S.A., Advisor Gestão de Ativos S.A. e a pessoa física de José Newton Lopes de
Freitas.
4.

As sociedades falidas têm legitimidade para interpor recurso contra a sentença
da decretação da falência, com fundamento no art. 81, § 2º, da Lei nº 11.101/2005:
5.

§ 2o As sociedades falidas serão representadas na falência por seus
administradores ou liquidantes, os quais terão os mesmos direitos e, sob as mesmas
penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido.

A legitimidade das sociedades falidas deflui, também, da aplicação supletiva
do Código de Processo Civil - CPC, estabelecida pelo art. 189 da referida Lei nº
11.101/2005:
6.

Art. 189. Aplica-se a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei.

Assim, com base no art. 50 do CPC, a sociedade falida poderá intervir nas
ações nas quais a massa falida seja parte ou interessada:
7.

Art. 50. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver
interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no
processo para assisti-la.
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Parágrafo único. A assistência tem lugar em qualquer dos tipos de
procedimento e em todos os graus da jurisdição; mas o assistente recebe o processo no
estado em que se encontra.

Por sua vez, a massa falida, ente desprovido de personalidade jurídica,
doutrinariamente classificada como universalidade de direito, é representada judicialmente
pelo administrador judicial, a teor do art. 22, III, “n”, da Lei nº 11.101/2005:
8.
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Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do
Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:
...............................................................................................................................................
III – na falência:
...............................................................................................................................................
n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado,
cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores;

A jurisprudência consagra o entendimento ora exposto. Diz o acordão do
Agravo de Instrumento nº 0091117-92.2011.8.26.0000 da Câmara Reservada à Falência e
Recuperação do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP:
Esta Câmara Especial de Falências e Recuperações decidiu recentemente o
Agravo de Instrumento nº 419.902.4/1-00, relatado pelo eminente Desembargador
LINO MACHADO, manejado pelo Banco Santos S/A, em liquidação extrajudicial,
insurgindo-se a instituição financeira, em seu próprio nome, contra o decreto de sua
falência no pedido formulado pelo Liquidante nomeado pelo Bacen. O agravo,
corretamente, foi interposto pelo próprio Banco, e não, em nome de seus exadministradores.
...............................................................................................................................................
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Releva notar que a questão da legitimidade e interesse de o falido ou a
sociedade falida para atuar no processo de falência, recorrer contra as decisões nele
proferidas, seja contra a sentença de quebra, seja contra as decisões dos inúmeros
incidentes daquele processo, em rigor, não enseja qualquer dúvida. Evidentemente, o
falido (antigo comerciante ou empresário individual, pessoa natural) e a sociedade
empresária falida (pessoa jurídica) têm legitimidade para interpor recurso contra a
sentença que decreta sua falência. Não se olvide que o art. 81, § 2º, da Lei nº
11.101/2005 preconiza que “as sociedades falidas serão representadas na falência
por seus administradores ou liquidantes, os quais terão os mesmos direitos e, sob as
mesmas penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido”.
Outrossim, mesmo não sendo repetido na Lei nº 11.101/2005, o art. 36 do
revogado Decreto-lei nº 7.661/45, que autorizava expressamente ao falido “intervir,
como assistente, nos processos em que a massa seja parte ou interessada, e interpor os
recursos cabíveis”, tal direito continua a ser previsto em nosso sistema, haja vista a
aplicação supletiva do Código de Processo Civil, consoante estabelece o art. 189 da
Lei de Recuperação e Falências. Por isso, o falido ou a sociedade falida, com base no
art. 50 e seguintes do Código de Processo Civil, poderá intervir nas ações em que a
massa falida seja parte ou interessada. Enfatiza-se que a massa falida, ente
desprovido de personalidade jurídica, doutrinariamente classificada como
universalidade de direito, é representada judicialmente pelo administrador judicial, a
teor do art. 22, inciso III, alínea “n”, da Lei nº 11.101/2005.
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II) BREVE RELATO
i)

Histórico

A Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A., nascida por Assembleia
de Constituição de 10 out. 1994, foi autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil
por decisão de 23 ago. 1996 no Processo nº 9400344546, publicada no D.O.U. de 27 ago.
1996, Seção 3, p. 16750, e correspondência DEFOR/NUCOR-96/978, de 29 ago. 1996.
11.

O capital inicial de R$ 2.550.000,00 alcançou R$ 14.000.000,00 em 12 ago.

2010.
12.

As principais atividades do conglomerado financeiro Oboé eram:

Crédito consignado
A Oboé Financeira tinha comprovada experiência e aceitação na concessão de
empréstimos e financiamentos a servidores públicos sob garantia de desconto das prestações
em folha de pagamento. Os seguintes órgãos da União mantêm convênio com a Oboé
Financeira:
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13.
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-

-

-

-

-

-

Senado Federal;
Câmara dos Deputados;
Supremo Tribunal Federal (STF);
Tribunais Superiores:
- Superior Tribunal de Justiça (STJ);
- Superior Tribunal Militar (STM);
- Tribunal Superior do Trabalho (TST);
- Tribunal Superior Eleitoral (TSE);
Justiça Federal:
- Conselho da Justiça Federal;
- Tribunal Regional Federal da 1ª Região;
- Seção Judiciária do Distrito Federal;
- Seção Judiciária do Piauí;
- Tribunal Regional Federal da 5ª Região;
- Seção Judiciária de Pernambuco;
- Seção Judiciária do Ceará;
- Seção Judiciária da Paraíba;
- Seção Judiciária do Rio Grande do Norte;
Tribunais de Justiça:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
- Tribunal de Justiça do Estado do Ceará;
- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte;
Tribunais Regionais Eleitorais:
- Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;
- Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;
- Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal;
- Tribunal Regional Eleitoral do Pará;
- Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins;
Tribunais Regionais do Trabalho:
- Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco;
- Tribunal Regional do Trabalho do Ceará;
Tribunal de Contas da União (TCU);
Ministério Público do Trabalho;
Ministério Público Federal;
Ministério Público Militar.

Além desses órgãos, a Oboé Financeira tinha atuação em outras importantes
entidades federais, estaduais e municipais, dentre as quais:
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14.

-

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará;
Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul;
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte;
Associação Cearense do Ministério Público (ACMP);
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL);
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT);
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO);
Estado de Goiás;
Estado do Maranhão;
Estado do Mato Grosso do Sul;
Estado do Rio Grande do Norte;
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);
Ministério da Aeronáutica;
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-

Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Ceará (OAB-CE);
Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

15.

As operações de crédito consignado apresentaram a seguinte evolução:

ANO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

CRÉDITO CONSIGNADO
Nº
VALOR-R$
6.668
11.387.744,33
10.881
21.054.172,13
13.449
35.520.778,54
13.566
46.367.721,10
13.672
64.210.410,73
8.583
48.050.079,72
6.994
44.948.472,90
8.671
64.655.404,42
13.609
70.080.788,30
5.416
69.141.156,62

Cartões de pagamento – Sistema OboéCard
Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. é a denominação adotada a
partir de 11 dez. 2006 de Oboé Tecnologia e Serviços Ltda., surgida em 01 mar. 2005 como
resultado da alteração do objeto social de Flauta Vendas Ltda., fundada em 18 jun. 1990,
com atuação no varejo (lojas Oboé) e implementação do primeiro cartão Oboé.
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Admitida em dezembro de 2006, a OboéCard tornou-se a 28ª filiada da
Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços - ABECS, fundada em
1971.
17.

A OboéCard iniciou seu projeto de tecnologia em novembro de 2003. O
grupo técnico apresentou a primeira versão do sistema de cartões em setembro de 2004, logo
posto em operação.
18.

A OboéCard, além de ser processadora de cartões próprios, processava
também cartões de terceiros. Era também uma administradora, emissora, adquirente e opera
com bandeira própria.
Seus produtos principais eram os cartões corporativos (pagamento por conta
de terceiros, alimentação, convênio e combustíveis) e cartões private label em sociedade com
outras empresas:
20.

OboéCard UNIQUE - Cartão de crédito para a aquisição de bens e serviços, bem como para a
realização de saques em dinheiro e pagamento de contas.

Oboé Senior Card – Cartão de crédito consignado criado para atender os beneficiários da
previdência – aposentados e pensionistas –, tendo sido desenvolvido de acordo com a legislação
do INSS.
Cartão de Pagamentos - Gerenciamento Eletrônico de Pagamentos. Cartão de débito/credito
oferecido às empresas para pagamento de salários e outras remunerações. Também acumula
funções do cartão convênio.
Cartão Convênio - Gerenciamento Eletrônico de Convênios. Cartão de crédito corporativo
oferecido às empresas para a gestão de benefícios aos funcionários, tais como adiantamento
salarial para compras em supermercados, farmácias e demais estabelecimentos indicados pelas
empresas.
Cartão Alimentação - Cartão de débito para aquisição de gêneros 'in natura' na rede de
estabelecimentos credenciados, operando de acordo com as normas do programa de alimentação
ao Trabalhador (PAT), instituído pela Lei nº 6.321, 14 abr. 1976, regulamentada pelo Decreto
nº 5, de 14 jan. 1991.
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Cartões Private Label - North Shoping Card, Cartão Clube do Assinante, Normatel Home
Card, Cartão Rainha, Sindiônibus Card, Cartão Rede Parceria. Outros cartões estão em
desenvolvimento,

21.

Era, portanto, uma empresa essencialmente prestadora de serviços.
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Os cartões de pagamentos por conta de terceiros constituíam o produto de
maior destaque, pois permite o pagamento a funcionários e fornecedores de bens e serviços,
de forma ágil e eficiente, bem como a concessão de limite de crédito para compras e saques,
tudo isso dentro de uma escala de custos bastante acessível.
22.

Apenas a OboéCard detinha toda a tecnologia requerida para a atender às
expectativas do mercado, diferenciando-se de outras operações praticadas no segmento de
cartões.
23.

Para administrar o seu portfólio de cartões, contava-se com redes próprias de
compras e de autoatendimento, aptas para atender usuários na área metropolitana de
Fortaleza, diversas cidades do interior do Ceará e de outros Estados da federação.
As atividades desenvolvidas pela OboéCard exigiam uma plataforma
tecnológica bem estruturada, pois as operações ocorrem 24 horas por dia, durante 7 dias da
semana, ininterruptamente por todos os dias dos meses e dos anos.
25.

A OboéCard vinha prestando valorosos serviços no segmento de meios
eletrônicos de pagamentos. Oferecia à sociedade um portfólio de produtos e serviços de
excelência, sendo sua atuação pautada em princípios bem alicerçados a permitir relações
significativas com seus clientes, fornecedores e parceiros de uma forma geral.
26.

Dentre os ´private label´, pode-se mencionar os cartões do North Shopping,
Diário do Nordeste, Rede Parceria, Magazine Camelo, Supermercado Rainha e o Cariri
Super.

27.

28.

Inúmeros eram os clientes da OBOÉCard, podendo ser destacados os

seguintes:
a) na modalidade “private label”: Coelce, Norh Shopping, Diário do Nordeste,
Normatel, Rede Parceria, Camelo Modas, Supermercados Rainha de Sobral,
Supermercado Rede Cariri de Juazeiro do Norte.;
b) na modalidade “corporativo”: Santana Têxtil, Construtoras Cameron, carneiro de
Melo, Scopa, Reata, Rolim Machado, Magna Engenharia, C.Rolim Engenharia,
Caltech, Corpvs, Nordeste Segurança, Servnac, Skyserv, Serval, Ceará Segurança,
Patrimonial, Opção, Aço Cearense, Casa dos Relojoeiros, Casas Freitas, entre
outras;
c) no segmento “setor público”: Município de Aquiraz, Município de Pedra Branca,
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Associação dos Professores do Ceará - APEOC, Associação dos Cabos e Soldados
do Ceará - ACS, Associação de Funcionários da Policia Federal - ASPOFECE,
Associação Funcionários da Secretaria de Infraestrutura do Ceará- ASSEINFRA.
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A OboéCard já tem em funcionamento solução completa para a promoção de
crédito, produtos e serviços aos servidores e empregados públicos civis e militares, ativos,
aposentados e pensionistas, por meio de cartão, com disponibilização e operacionalização da
infraestrutura tecnológica e dos recursos humanos necessários.
29.

Além de ser administradora de cartões, a OboéCard era desenvolvedora de
´software´ e oferecia consultoria e soluções nas áreas de automação bancária e comercial,
com destaque para análise de crédito e cadastro, ´contact center´, cobrança, CRM (‘costumer
relationship management’), entre outras atividades. Mais ainda: customiza serviços por
solicitação e interesse de clientes, especialmente na área de automação.

A OboéCard foi avaliada em R$ 35 milhões, sendo R$ 27.000.000,00 por
conta de sua base de cartões ativos e R$ 8.000.000,00 por conta de seus equipamentos e
software, de acordo com relatório, datado de 17 nov. 2011, de avaliação do valor
econômico-financeira de carteira de cartões, na data base de 15 set. 2011, elaborado pela
Consult Pontocom Engenharia Ltda., contratada diretamente pelo Fundo Garantidor de
Créditos – FGC.

31.

A Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. foi eleita uma das Melhores
Empresas para Trabalhar – Ceará 2011, segundo a pesquisa do “Great Place to Work” em
parceria com o Grupo de Comunicação O Povo, conforme e-mail de 09 ago. 2011.
32.

Em termos de negócios, a OboéCard abriu excelentes perspectivas de
expansão da carteira de crédito da Oboé CFI, utilizada no Sistema OboéCard para o
financiamento do crédito rotativo vinculado a cartão de crédito, operação sob o código 7021, na forma do Acordo de Relacionamento Comercial celebrado em 10 jan. 2006 entre a
Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. e a Oboé Crédito, Financiamento e
Investimento S.A.
33.

A carteira dos devedores originária dos usuários dos cartões experimentou
significativo crescimento e, para compartilhar o financiamento do crédito rotativo, foi
instituído o Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, aprovado pela
Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
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34.

Embora com lastro nas faturas, as operações de financiamento do crédito
rotativo contam com a garantia de amortização mensal, no caso de o empregador do usuário
35.
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efetuar a quitação da folha de pagamento por meio do Sistema OboéCard. Nesta hipótese,
enquadram-se mais de 100 mil usuários.
Desempenho
A Oboé Financeira se destacou entre as 30 maiores financeiras no “ranking”
nacional do setor, conforme a seguir:
36.

a) “Ranking” de 2001, divulgado pela revista Valor Financeiro nº 1, São Paulo,
jul.2002: 18ª posição, por ativo total;
b) “Ranking” de 2002, divulgado pela revista Valor Financeiro nº 2, São Paulo,

c) “Ranking” de 2003, divulgado pela revista Valor Financeiro nº 3, São Paulo,
maio.2004: 22ª posição, por ativo total;
d) “Ranking” de 2004, divulgado pela revista Valor Financeiro nº 4, São Paulo,
maio.2005: 23ª posição em ativo total;
e) “Ranking” de 2005, divulgado pela revista Valor Financeiro nº 5, São Paulo, jun.
2006: 24ª posição em ativo total.
f) “Ranking” de 2006, divulgado pela revista Valor Financeiro nº 6, São Paulo, jun.
2007: 23 ª posição em ativo total.

A Oboé alcançou a 22ª colocação no ´ranking´ das melhores financeiras, com
base em dez. 2006, de acordo com a revista ´Balanço Financeiro – junho/2007´ (São Paulo:
Gazeta Mercantil, p. 78). A revista circulou com o jornal Gazeta Mercantil, São Paulo,
edição de 26 jun. 2007.
37.

A Oboé se destacou: 12ª colocação em menor custo operacional; 15ª
colocação em rentabilidade da atividade; 20ª posição em rentabilidade do patrimônio
líquido.
38.

A Oboé Financeira tinha uma avaliação muito positiva de seus clientes
(“Relatório de pesquisa junto aos clientes da Oboé Financeira”. Fortaleza: Zaytec Pesquisa e
Consultoria, jun. 2005):
39.

a) 99,1% dos clientes confiam em seus serviços;
b) 95,4% dos clientes pretendem retornar para novas operações;
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c) 98,2% dos clientes indicariam a Oboé para outras pessoas (“boca a boca”);
d) 78,1% dos clientes conheceram a Oboé por intermédio de parentes ou amigos ou
por intermédio da empresa de trabalho.
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40.

O grau de satisfação é ótimo ou bom para a quase totalidade dos clientes:
a) 97,8% em relação à rapidez no atendimento;
b) 96,9% em relação à presteza do atendente;
c) 96,9% em relação à qualidade dos serviços.

Grande parte dos clientes da Oboé tem ensino superior (62,9%), assim como
tem um bom nível de renda com ganhos mensais acima de 10 salários mínimos (54,6%).
41.

Grande parte dos clientes também sabe das ações culturais (71,4%) e sociais
(54,7%) da Oboé.
A responsabilidade dos sócios da Oboé CFI limita-se aos compromissos da
própria Oboé CFI perante seus credores, na forma do art. 1º da Lei nº 6.404, de 15 dez.
1976:

43.

Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e
a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das
ações subscritas ou adquiridas.
44.

O referido art. 1º combina com o art. 1.088 do Código Civil:
Art. 1.088 Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em
ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações
que subscrever ou adquirir.

ii) Sobre a Lei nº 6.024, de 1974

O Banco Central do Brasil elabora um anteprojeto de lei com novos
mecanismos para lidar com eventuais problemas de solvência de instituições financeiras
(Valor, São Paulo, 06 maio 2013, p. A1).
45.

Uma das propostas é o equacionamento das dificuldades financeiras com
recursos da própria instituição, de seus acionistas, grandes credores e grandes depositantes,
sem uso de dinheiro público (id.).
46.

O marco legal em desenvolvimento visa a garantir a continuidade dos serviços
e da estrutura financeira, disse Sidnei Correa Marques, diretor do Banco Central do Brasil
(id.).

47.

A Lei nº 6.024, de 1974, está desatualizada e, em muitos pontos, em conflito
em face da nova Constituição Federal, de 1988, do novo Código Civil, de 2002, e da nova
Lei nº 11.101, de 2005 – LREF.
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A legislação falimentar mais recente não admite a adoção de regime especial
por extensão, salvo na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Também não
admite a falência com base em indícios de crimes falimentares.

49.

O Banco Central está anunciando o anteprojeto de lei com muito atraso.
Alheio aos fatos políticos, econômicos e sociais, permanece inerte há muitos anos.

50.

Em seu art. 197, a Lei nº 11.101, de 2005, previu a necessidade de atualização
da Lei nº 6.024, de 1974:
Art. 197. Enquanto não forem aprovadas as respectivas leis específicas, esta
Lei aplica-se subsidiariamente, no que couber, aos regimes previstos no Decreto-Lei no
73, de 21 de novembro de 1966, na Lei no 6.024, de 13 de março de 1974, no
Decreto-Lei no 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, e na Lei no 9.514, de 20 de
novembro de 1997.

Justamente por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
(Constituição Federal, art. 5º, LV) e do “due process of law” (art. 5º, LIV), princípios
imprescindíveis à eficácia do ato administrativo praticado pelo Banco Central, a Lei nº
6.024, de 1974, não foi recepcionada pela Magna Carta no entendimento do Tribunal
Federal da 5ª Região – TRF 5ª Região, conforme julgamento ocorrido em 09 de novembro
de 1993 na Remessa “Ex-Officio” nº 33.351.
52.

O Banco Central não está acima do bem e do mal, advertiu a drª Eliana
Calmon, então juíza do TRF 1ª Região, no seu voto na Apelação Cível nº 89.01.241102-1,
julgada em 28 de março de 1990.
53.

O Banco Central (prosseguiu a drª Eliana, hoje ministra do STJ) está
obrigado a demonstrar, de forma inequívoca, quais os fatos a motivarem a intervenção em
instituição financeira.
54.

55.

A apelação interposta pelo Banco Central foi desprovida.

56.

A ementa do acórdão prescreve:
“O ato liquidatório promana do ‘jus imperii’ do Estado, mas sujeita-se, quanto
às formalidades e seus motivos determinantes, ao controle jurisdicional.”

Inconformado, o Banco Central manejou os Embargos Infringentes em
Apelação Cível nº 90.01.08974-7. Os embargos foram rejeitados.
57.

58.

A ementa do acórdão reza:
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EMENTA
Administrativo – Banco Central do Brasil – Liquidação extrajudicial de
instituição financeira – falta de fundamento – arbitrariedade
1. Inexistindo graves indícios ou evidência de insolvência ou não havendo
cassação da autorização para funcionar, o Banco Central do Brasil – que não é
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“senhor de baraço e cutelo, de alta e baixa justiça dentro de seus domínios” – não
pode decretar a liquidação extrajudicial da instituição financeira.
2. A ocorrência de infrações e dispositivos da legislação bancária, o que na
hipótese não se verificou, pode dar lugar a intervenção mas não à liquidação
extrajudicial.
3. Embargos rejeitados.

Falência vem de “fallere”, faltar, enganar.
Modernamente, é o processo de execução concursal.
No dizer elegante de Rubens Requião, é a solução judicial da situação jurídica
do devedor-empresário que não paga no vencimento obrigação líquida.
Salomão, Luís Felipe. “Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e
prática”. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 53.

Todas as 6 empresas envolvidas nesta peça estavam em dia com todas as suas
obrigações comerciais, trabalhistas e fiscais. Em consequência, não exibiam nenhum sinal de
insolvência (Lei nº 11.101, de 2005, art. 94), do simples protesto de título à execução em
andamento.
59.

Tais empresas sinalizavam, sim, boa solvência e boa situação patrimonial, com
boas perspectivas de crescimento, máxime pelas fontes diversificadas de captação em
mercado, como as cessões de crédito para outras instituições financeiras e fundos de
investimento.
60.
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iv) Regimes especiais

A - Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. –
Oboé CFI
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iii) Inexistência de sinais de insolvência
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Em 15 set. 2011, o Banco Central do Brasil decretou a intervenção na Oboé
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., conforme Ato-Presi nº 1.201 1.
61.

Está em curso na 6ª Vara Federal a ação nº 0016260-43-2011-4-05-8100, por
meio da qual a Oboé Holding Financeira S.A. solicita ao sr. juiz a decretação da ilegalidade
do Ato Presi nº 1.201, de 15 de setembro de 2011, introdutor do regime especial na Oboé
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com base no processo administrativo nº
1101518670.
62.

Hoje já está pacificada a inexistência das causas alegadas pelo BACEN para a
decretação da intervenção:
a) não houve nenhum protelamento para evitar o cumprimento das determinações
da fiscalização; pelo contrário, todas as determinações foram cumpridas pela
Oboé, conforme emerge da defesa ao processo administrativo nº 1101509566;
b) não houve nenhum obstáculo à atuação da supervisão, conforme também emerge
da defesa ao processo administrativo nº 1101509566;
c) não houve violações graves às normas legais e estatutárias, conforme também
emerge da defesa ao processo administrativo nº 1101509566;
d) a fiscalização alinhou alguns ajustes para o balanço de 31 dez. 2010, mas o
BACEN não chegou a submetê-los à apreciação da Oboé nem tampouco a solicitar
à Oboé um Plano de Recuperação, na forma do art. 2º da Resolução nº 3.398, de
29 ago. 2006, do Conselho Monetário Nacional – CMN; o BACEN, em
consequência, violou o art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 dez. 2004.

1

( ) O Banco Central do Brasil decretou a intervenção na Oboé Crédito, Financiamento e Investimento
S.A. e, por extensão, na Oboé DTVM, Oboé TSF e CIO, conforme a seguir:
ATO

DATA

EMPRESA

1.201 15.09.2001 Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. – Oboé CFI

AÇÃO Nº
0016260-43-2011-4-05-8100

1.202 15.09.2001 Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – Oboé DTVM 0015465-37-2011-4-05-8100
1.203 15.09.2001 Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. – Oboé TSF

0015463-67-2011-4-05-8100

1.204 15.09.2001 Cia. de Investimento Oboé – CIO

0015330-25-2011-4-05-8100
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Frutos de processo secreto, sem a observância do devido processo legal, os atos de intervenção, eivados
de pontos de ilegalidade, foram todos questionados e permanecem sob exame na 6ª Vara Federal.
Após a intervenção, o BCB mandou dilapidar o patrimônio da Oboé e cuidou de construir um cenário de
horror nas 4 empresas sob intervenção.
As imputações já estão sob exame do Poder Judiciário e, agora, sob a regra do contraditório, a verdade
real deverá ser alcançada.
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Em 18 out. 2011, a Oboé Holding Financeira S.A. interpôs recurso ao
presidente do Conselho Monetário Nacional – CNM contra os atos de intervenção de 15 set.
2011, na forma prevista no art. 5º, XXXIV, “a”, da CF e no art. 56 da Lei nº 9.784,
combinado com o art. 4º, XXVI i, da Lei nº 4.595, de 31 dez. 1964.
64.

65.

Mas não se recebeu, até o presente, manifestação a respeito.

Uma análise da contestação do BACEN, em sede da ação nº 001626043.2011.4.05.8100, nos conduz a uma conclusão: o BACEN fugiu de sua conduta de zelo
pela segurança jurídica e, de forma precipitada, com a supressão da fase do contraditório e,
também, da fase de recuperação, decretou a intervenção de 4 empresas. Ao fugir de sua
conduta, o BACEN ofendeu o art. 174 da Constituição Federal (o exercício das funções de
fiscalização do Estado subordina-se ao Estado de Direito) e à Lei nº Lei nº 9.784, de 29 jan.
1999.
67.

A precipitação também se observa na cadência dos atos:
a) em 15 set. 2011, o sr. Anthero de Moraes Meirelles, diretor de Fiscalização,
apresentou seu voto 223/2011, datado de 15 set. 2011, aprovado em seguida pela
Diretoria do Banco Central do Brasil;
b) ato contínuo, o sr. Alexandre Antonio Tombini assinou os Atos Presi nos 1.201,
1.202, 1.203 e 1.204, e foi então inaugurado o regime de intervenção na Oboé
Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e, por extensão, na Oboé
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Cia. de Investimento Oboé e
Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A.;
c) no mesmo dia, às 7h30 min, o interventor adentrou nas dependências das
empresas Oboé e assumiu o controle de todas as atividades e de todo o
patrimônio, aí incluído bens, direitos, sistemas, programas e bases de dados.

Houve também precipitação e excesso por parte dos agentes da fiscalização,
vício de legalidade a determinar a nulidade de todo o processo administrativo nº
1101518670.
68.

Em entrevista ao jornal Valor, São Paulo, edição de 12 jun. 2012, o sr.
Anthero de Moraes Meirelles, diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, confirma o
acerto de tese defendida pela Oboé Holding Financeira S.A., ou seja, o BACEN deixou de
solicitar à Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. eventual plano de recuperação
a partir do resultado da inspeção com base em 31 dez. 2010, na forma do art. 2º ii da
Resolução nº 3.398 do CMN, conforme ação nº 0016260-43-2011-4-05-8100.
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Em consequência, houve violação à Lei nº 4.595, art. 9º iii, a qual obriga o
Banco Central do Brasil a cumprir as normas regulamentares editadas pelo Conselho
Monetário Nacional.

70.

No caso da Oboé, o sr. Anthero Meirelles suprimiu a aplicação da Resolução
nº 3.398 e decidiu, de forma ilegal, pelo ato de intervenção.

71.

A conduta do BACEN não é compatível com os demais casos ocorridos no
mercado financeiro e configura descumprimento ao art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 dez. 2004.
72.

Na ação nº 0205830-98.2012.8.06.0001, proposta pelo Ministério Público do
Estado do Ceará com base nos relatórios da Comissão de Inquérito, a Oboé Holding
Financeira S.A., em sede de contestação, já demonstrou ao sr. juiz a improcedência dos
descobertos patrimoniais apurados pela referida Comissão na Oboé Crédito, Financiamento
e Investimento S.A., Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Oboé
Tecnologia e Serviços Financeiros S.A.
Em consequência, a contestação da Oboé Holding Financeira S.A. confirma a
ilegalidade da adoção dos regimes especiais.
74.

Por todo o exposto, ressai a ilegalidade do ato de intervenção na Oboé
Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

75.

Está em curso a ação nº 0016260-43-2011-4-05-8100 por meio da qual a
Oboé Holding Financeira S.A. solicita ao sr. juiz da 6ª Vara Federal a declaração de
ilegalidade do ato de intervenção na Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
76.

B – Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. – Oboé DTVM
Em 15 set. 2011, o Banco Central do Brasil decretou a intervenção na Oboé
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., conforme Ato-Presi nº 1.202. A
intervenção foi por extensão (art. 51 da Lei nº 6.024) à intervenção na Oboé Crédito,
Financiamento e Investimento S.A., conforme Ato-Presi nº 1.201, também de 15 set. 2011.
77.

A Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é instituição
financeira privada, devidamente enquadrada no art. 1º da Lei nº 6.024:
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78.

Art . 1º As instituições financeiras privadas e as públicas não federais, assim
como as cooperativas de crédito, estão sujeitas, nos termos desta Lei, à intervenção ou
à liquidação extrajudicial, em ambos os casos efetuada e decretada pelo Banco
Central do Brasil, sem prejuízo do disposto nos artigos 137 e 138 do Decreto-lei nº
2.627, de 26 de setembro de 1940, ou à falência,, nos termos da legislação vigente.
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Somente pelo fato de ser instituição financeira privada, a intervenção na Oboé
DTVM exigiria o prévio atendimento dos pressupostos previstos no art. 2º da Lei nº 6.024:
79.

Art . 2º Far-se-á a intervenção quando se verificarem as seguintes
anormalidades nos negócios sociais da instituição:
I - a entidade sofrer prejuízo, decorrente da má administração, que sujeite a
riscos os seus credores;

III - na hipótese de ocorrer qualquer dos fatos mencionados nos artigos 1º e
2º, do Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 (lei de falências), houver
possibilidade de evitar-se, a liquidação extrajudicial.

A Oboé DTVM não atenderia a nenhum dos pressupostos e, portanto, a
intervenção não deveria ter sido decretada.

80.

81.

Mas a condição de instituição financeira de uma distribuidora poderia ser

questionada.
O art. 52 da Lei nº 6.024 veio então dirimir qualquer dúvida sobre a
necessidade da aplicação dos pressupostos do art. 2º:
82.

Art . 52. Aplicam-se as disposições da presente Lei as sociedades ou empresas
que integram o sistema de distribuição de títulos ou valores monetários no mercado de
capitais (artigo 5º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965), assim como as
sociedades ou empresas corretoras de câmbio.
§ 1º A intervenção nessas sociedades ou empresas, ou sua liquidação
extrajudicial, poderá ser decretada pelo Banco Central do Brasil por iniciativa próprio
ou por solicitação das Bolsas de Valores quanto as corretoras e elas associadas,
mediante representação fundamentada.
§ 2º Por delegação de competência do Banco Central do Brasil e sem prejuízo
de suas atribuições a intervenção ou a liquidação extrajudicial, das sociedades
corretoras, membros das Bolsas de Valores, poderá ser processada por estas, sendo
competente no caso, aquela área em que a sociedade tiver sede.

Enfim, a intervenção na Oboé DTVM, na qualidade de instituição financeira
e, ainda, como instituição integrante do sistema de distribuição de títulos ou valores
mobiliários no mercado de capitais, exige o atendimento dos pressupostos previstos no art.
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83.
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II - forem verificadas reiteradas infrações a dispositivos da legislação
bancária não regularizadas após as determinações do Banco Central do Brasil, no uso
das suas atribuições de fiscalização;

fls. 21

2º da Lei nº 6.024, afastada a intervenção por extensão, prevista no art. 51, destinada a
pessoas jurídicas não financeiras:

Parágrafo único. Verifica-se integração de atividade ou vinculo de interesse,
quando as pessoas jurídicas referidas neste artigo, forem devedoras da sociedade
sob intervenção ou submetida liquidação extrajudicial, ou quando seus sócios ou
acionistas participarem do capital desta importância superior a 10% (dez por cento)
ou seja cônjuges, ou parentes até o segundo grau, consangüíneos ou afins, de seus
diretores ou membros dos conselhos, consultivo, administrativo, fiscal ou semelhantes.

A evidência do argumento é tão relevante que o trabalho de conclusão da
inspeção geral realizada em relação à data-base de 31.12.2010 menciona o seguinte no item
11, fl. 17 do processo administrativo nº 1101518670:
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84.

De acordo com o texto transcrito, a própria equipe de fiscalização do Banco
Central afastou o enquadramento da Oboé DTVM na regra do art. 51 da Lei 6.024/74, por
ser ela instituição financeira.
85.
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Art . 51. Com o objetivo de preservar os interesses da poupança popular e a
integridade do acervo das entidades submetidas a intervenção ou a liquidação
extrajudicial o Banco Central do Brasil poderá estabelecer idêntico regime para as
pessoas jurídicas que com elas tenham integração de atividade ou vinculo de interesse,
ficando os seus administradores sujeitos aos preceitos desta Lei.

fls. 22

Ainda de acordo com o texto transcrito, o próprio Banco Central atesta a
inexistência de patrimônio negativo; por conseguinte, a empresa não vinha sofrendo
prejuízo, como requerer o inciso I do art. 2º. da Lei nº 6.024/74.
86.

Além disso, a equipe de fiscalização do Banco Central não imputou à Oboé
DTVM infrações às normas da legislação bancária na sua operação. O Banco Central nunca
aplicou penalidade à Oboé DTVM nem ela respondia a processo administrativo punitivo.
Tais fatos afastam a incidência do inciso II do art. 2º da Lei nº 6.024/74.
87.

A impossibilidade jurídica da intervenção por extensão à Oboé DTVM é
ponto pacífico, mas o processo nº 1101518670, no qual o BACEN baseou a intervenção,
contém outros vícios de legalidade a exigir a nulidade do ato de intervenção e, por
consequência, do ato de liquidação extrajudicial:
a) todas as partes envolvidas só tomaram conhecimento do resultado do referido
processo após determinação judicial; por conseguinte, a falta de conhecimento da
resultado do processo nº 1101518670 pelos acusados configurou supressão de
defesa;
b) excesso incorrido pelos agentes do BACEN.
89.

Por todo o exposto, ressai a ilegalidade do ato de intervenção na Oboé

DTVM.
Está em curso a ação nº 0015465-37-2011-4-05-8100 por meio da qual a
Oboé Holding Financeira S.A. solicita ao sr. juiz da 6ª Vara Federal a declaração de
ilegalidade do ato de intervenção na Oboé DTVM.
90.

C – Cia. de Investimento Oboé – Oboé CI
Em 15 set. 2011, o Banco Central do Brasil decretou a intervenção na Cia. de
Investimento Oboé, conforme Ato-Presi nº 1.204. A intervenção foi por extensão (art. 51 da
Lei nº 6.024) à intervenção na Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A., conforme
Ato-Presi nº 1.201, também de 15 set. 2011.
91.

Em 09 fev. 2012, o Banco Central do Brasil decretou a liquidação
extrajudicial da sociedade, conforme Ato-Presi nº 1.214. A liquidação extrajudicial foi
extensão à liquidação extrajudicial da Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
conforme Ato-Presi nº 1211, também de 09 fev. 2012.
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92.

93.

No mesmo Ato-Presi nº 1.214, o sr. Luciano Carvalho foi nomeado

liquidante.
O fundamento da decretação do ato interventivo, por extensão, à Cia de
Investimento, está explicitado no voto 223/2011, de 15 de setembro 2011, proferido pelo sr.

94.
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88.

fls. 23

A intervenção por extensão e, por conseguinte, a liquidação são objeto de
questionamento judicial nos autos do processo n.º 0015330-25-2011-4-05-8100, em curso
na 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará.
95.

A ação judicial foi proposta com a finalidade de se questionar a correta
aplicação do art. 51 e o respectivo parágrafo único da Lei nº 6.024/74.
96.

O Banco Central do Brasil utilizou-se, para fundamentar o Ato Presi nº
1.204, o art. 51 da Lei nº 6.024:
97.

“Art. 51 – Com o objetivo de preservar os interesses da poupança popular e a
integridade do acervo das entidades submetidas a intervenção ou a liquidação
extrajudicial o Banco Central do Brasil poderá estabelecer idêntico regime para as
pessoas jurídicas que com elas tenham integração de atividade ou vínculo de interesse,
ficando os seus administradores sujeitos aos preceitos desta Lei.
Parágrafo único. Verifica-se integração de atividade ou vínculo de interesse,
quando as pessoas jurídicas referidas neste artigo forem devedoras da sociedade sob
intervenção ou submetida liquidação extrajudicial, ou quando seus sócios ou acionistas
participarem do capital desta importância superior a 10% (dez por cento) ou seja
cônjuges, ou parentes até o segundo grau, cosangüineos ou afins, de seus diretores ou
membros dos conselhos, consultivo, administrativo, fiscal ou semelhantes.”
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98.

concreto.

Mas o referido veículo normativo não se amolda, de forma alguma, ao caso
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Anthero de Moraes Meirelles, diretor de Fiscalização do Banco Central. Nos itens 31 e 32 do
referido voto, assim se manifestou:

fls. 24

Quando o parágrafo único do art. 51 especifica e detalha a integração de
atividade ou vínculo de interesse para possibilitar a decretação da intervenção por extensão,
menciona as seguintes hipóteses:

99.

a) quando as pessoas jurídicas a serem alcançadas pela intervenção por extensão
forem devedoras da sociedade sob intervenção;
b) quando os sócios ou acionistas das pessoas jurídicas a serem alcançadas pela
intervenção por extensão participarem do capital da sociedade sob intervenção em
importância superior a 10%;

intervenção por extensão forem cônjuges ou parentes, até o segundo grau,
cosanguíneos ou afins, dos diretores ou membros dos conselhos consultivo,
administrativo, fiscal ou semelhantes da sociedade sob intervenção.

Descabe então a intervenção, por extensão à Oboé CFI, na CIA. DE
INVESTIMENTO OBOÉ:
100.

a) a CIA. DE INVESTIMENTO OBOÉ não é devedora da Oboé CFI;
b) os acionistas da CIA. DE INVESTIMENTO OBOÉ não participam do capital da
Oboé CFI, muito menos em importância superior a 10%;
c) nenhum dos acionistas da CIA. DE INVESTIMENTO OBOÉ é cônjuge ou
parente, até o segundo grau, dos diretores da Oboé CFI.

Com vistas a justificar a decretação da falência, o sr. juiz utiliza o argumento
segundo o qual a Oboé Holding Financeira S.A. mantinha o controle indireto da Oboé CIO
por meio das participações da Oboé CFI e da Oboé DTVM no Batuta Fundo de
Participações (fls. 416/418).
101.

102.

Mas tal argumento não prosperar:
a) o fundo de investimento tem personalidade jurídica própria, ou seja, está
devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 09.207.178/0001-82; registrado sob o nº
250402, em 01 nov. 2007, no 1º Registro de Títulos e Documentos – Cartório
Pergentino Maia; com Registro de funcionamento na CVM sob o nº 205-4, de 04
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set. 2008 - Registro da distribuição nº CVM/SRE/RFP/2008/051, de 24 set. 2008;
b) os cotistas do Batuta FIP são proprietários de cotas (arts. 18 a 25 do
Regulamento) e não dos ativos integrantes da carteira de investimento.

A decretação da falência da Oboé CI desponta como aventura judicial,
considerando a premissa equivocada do controle acionário. Há ainda as chances da
103.
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c) quando os sócios ou acionistas das pessoas jurídicas a serem alcançadas

fls. 25

decretação da nulidade do ato inaugural da intervenção pelo sr. juiz da 6ª Vara Federal
(processo n.º 0015330-25-2011-4-05-8100).
No caso da Cia. de Investimento Oboé, o próprio Banco Central não
vislumbrou nenhum descoberto e já decretou o arquivamento do resultado do inquérito.
104.

No processo administrativo nº 1101535685, fl. 79, instaurado pelo Banco
Central do Brasil, o interventor noticia a apuração de superávit patrimonial de R$
22.621.496,54:

A Oboé CI solicita a V. Exª, desde logo, decretar a nulidade da sua falência,
em face de ela não ser controlada pela Oboé HF, como indevidamente entendeu o sr. juiz.
106.

D – Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. – Oboé
TSF
Em 15 set. 2011, o Banco Central do Brasil decretou a intervenção na Oboé
Tecnologia e Serviços Financeiros S.A., conforme Ato-Presi nº 1.203. A intervenção foi por
extensão (art. 51 da Lei nº 6.024) à intervenção na Oboé Crédito, Financiamento e
Investimento S.A., conforme Ato-Presi nº 1.201, também de 15 set. 2011.
107.

O Banco Central do Brasil praticou ilicitude ao realizar fiscalização na
OboéCard , conforme atestam os próprios membros da Comissão de Inquérito, fl. 267
destes autos ou fl. 1.498 do processo nº 0180196-03.2012.8.06.0001, porquanto a
OboéCard não estava submetida à supervisão do BACEN:
108.
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iv

O BACEN incorreu em outra ilicitude ao decretar a intervenção por extensão
na OboéCard, com base na Lei nº 6.024, conforme ação nº 0015463-67-2011-4-05-8100.
109.

A Cia. Educacional Rancho Alegre é a controladora da Oboé Tecnologia e
Serviços Financeiros S.A.

110.

Este documento foi assinado digitalmente por SIDNEY GUERRA REGINALDO. Protocolado em 03/06/2013 às 20:10:39.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0028645-42.2013.8.06.0000 e o código 1DB4A5.

105.

fls. 26

111.

Estabelece o art. 51 da Lei 6.024/74:

Parágrafo único. Verifica-se integração de atividade ou vínculo de interesse,
quando as pessoas jurídicas referidas neste artigo forem devedoras da sociedade sob
intervenção ou submetida liquidação extrajudicial, ou quando seus sócios ou acionistas
participarem do capital desta importância superior a 10% (dez por cento) ou seja
cônjuges, ou parentes até o segundo grau, cosangüineos ou afins, de seus diretores ou
membros dos conselhos, consultivo, administrativo, fiscal ou semelhantes.”

Quando o parágrafo único especifica e detalha o alcance da integração de
atividade ou do vínculo de interesse, a possibilitar a decretação da intervenção por extensão,
menciona as seguintes hipóteses:
112.

a) quando as pessoas jurídicas que sofrerão intervenção por extensão forem
devedoras da sociedade sob intervenção ou submetida à liquidação extrajudicial;
b) quando os sócios ou acionistas da empresa atingida pela intervenção por extensão
participarem do capital da empresa sob intervenção propriamente dita
(financeira) na importância superior a 10% do capital social; ou
c) quando os sócios ou acionistas da empresa atingida pela intervenção por extensão
forem cônjuges ou parentes, até o segundo grau, cosanguíneos ou afins, dos
diretores ou membros dos conselhos consultivo, administrativo, fiscal ou
semelhantes da empresa que foi diretamente intervinda.

Pergunta-se: entre as situações descritas anteriormente, qual seria aquela que
se amoldaria à hipótese para justificar a intervenção, por extensão, à empresa Oboé TSF?

113.

114.

Nenhuma, é a resposta!

Os agentes do Banco Central, antes da decretação da intervenção, jamais
analisaram os livros de ações das empresas, especialmente os da Oboé TSF (Oboé Card). O
ato interventivo foi expedido sem qualquer fundamentação fática consistente.
115.

Por meio da Comissão de Inquérito, o BACEN, mais uma vez, equivocouse na apuração da composição do quadro de sócios v da OboéCard; a composição é
erroneamente baseada na presença de acionistas na última Assembleia Geral (4ª Assembleia
Geral Extraordinária ocorrida em 06 set. 2010), fl. 218 destes autos ou fl. 1.449 do processo
nº 0180196-03.2012.8.06.0001:

AGRAVO - 26/65

116.
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“Art. 51 – Com o objetivo de preservar os interesses da poupança popular e a
integridade do acervo das entidades submetidas à intervenção ou a liquidação
extrajudicial o Banco Central do Brasil poderá estabelecer idêntico regime para as
pessoas jurídicas que com elas tenham integração de atividade ou vínculo de interesse,
ficando os seus administradores sujeitos aos preceitos desta Lei.

A Comissão de Inquérito serve-se de atas de assembleias gerais para chegar à
composição acionária de sociedades anônimas.
117.

118.

A premissa é totalmente incorreta.

As sociedades anônimas tem sua composição acionária passível de movimento
flexível e dinâmico, ao contrário das demais sociedades empresárias. Nem os registros das
Juntas Comerciais mantêm o controle dos acionistas majoritários ou minoritários das
sociedades anônimas. Os acionistas reunidos em Assembleia Geral são meras fotografias
instantâneas de um determinado momento.
119.

O único caminho para o conhecimento do quadro de acionistas é o livro de
Registro de Ações Nominativas, na forma da Lei nº 6.404, art. 100, I vi, combinado com o
art. 31 vii.
120.

Por todo o exposto, ressai a ilegalidade do ato de intervenção na Oboé
Tecnologia e Serviços Financeiros S.A.
121.

Com vistas a justificar a decretação da falência, o sr. juiz incorre no mesmo
erro dos servidores do Banco Central, vale dizer, conclui o controle acionário da Oboé TSF
com base em atas de assembleia geral (fls. 414/416).
122.

A decretação da falência da Oboé TSF desponta como aventura judicial,
considerando a premissa equivocada do controle acionário. Há ainda as chances da
decretação da nulidade do ato inaugural da intervenção pelo sr. juiz da 6ª Vara Federal
(processo n.º 0015463-67-2011-4-05-8100).

123.

Está em curso a ação nº 0015463-67-2011-4-05-8100 por meio da qual a Cia.
Educacional Rancho Alegre solicita ao sr. juiz da 6ª Vara Federal a declaração de ilegalidade
do ato de intervenção na Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A.
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124.

Por fim, a administração da Oboé TSF era independente, exercida por uma
diretoria composta de profissionais de mercado, em caráter de exclusividade.
125.
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fls. 27

fls. 28

A Oboé TSF solicita a V. Exª, desde logo, decretar a nulidade de sua falência,
em face de ela não ser controlada pela Oboé HF e ter administração independente.
126.

v) Inquérito - responsabilização

A Comissão de Inquérito instituída na forma do art. 41 2 da Lei nº 6.404
incorreu em equívocos e concluiu pela existência de prejuízos na Oboé Crédito,
Financiamento e Investimento S.A., Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. e Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. O Banco Central do Brasil encaminhou
o resultado do inquérito à 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências na forma do art.
45 3 da Lei nº 6.024:
Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

0172259-39.2012.8.06.0001

Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

0180194-33.2012.8.06.0001

Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A.

0180196-03.2012.8.06.0001

No caso da Cia. de Investimento Oboé, o Banco Central não remeteu o
resultado do inquérito à Justiça Estadual em função da norma prevista no art. 44 4 da Lei nº
6.024. Nem o Ministério Público do Estado do Ceará incluiu o nome da Cia. de
Investimento na ação nº 0205830-98.2012.8.06.0001.
128.

No caso das Oboé CFI, Oboé DTVM e Oboé TSF, já se apresentou, em sede
de contestação na ação nº 0205830-98.2012.8.06.0001, os fatos extintivos dos prejuízos
apurados pela Comissão de Inquérito, assim como das supostas irregularidade.
129.

(2) Art. 41. Decretada a intervenção, da liquidação extrajudicial ou a falência de instituição financeira, o
Banco Central do Brasil procederá a inquérito, a fim de apurar as causas que levaram a sociedade àquela situação e a
responsabilidade de seu administradores e membros do Conselho Fiscal.
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(3) Art . 45. Concluindo o inquérito pela existência de prejuízos será ele, com o respectivo relatório,
remetido pelo Banco Central do Brasil ao Juiz da falência, ou ao que for competente para decretá-la, o qual o fará com vista
ao órgão do Ministério Público, que, em oito dias, sob pena de responsabilidade, requererá o seqüestro dos bens dos exadministradores, que não tinham sido atingidos pela indisponibilidade prevista no artigo 36, quantos bastem para a
efetivação da responsabilidade. § 1º Em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial, a distribuição do inquérito ao Juízo
competente na forma deste artigo, previne a jurisdição do mesmo Juízo, na hipótese de vir a ser decretada a falência. § 2º
Feito o arresto, os bens serão depositados em mãos do interventor, do liquidante ou do síndico, conforme a hipótese,
cumprindo ao depositário administrá-los, receber os respectivos rendimentos e prestar contas a final.
(4) Art . 44. Se o inquérito concluir pela inexistência de prejuízo, será, no caso de intervenção e de
liquidação extrajudicial, arquivado no próprio Banco Central do Brasil, ou, no caso de falência, será remetido ao
competente juiz, que o mandará apensar aos respectivos autos. Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o Banco
Central do Brasil, nos casos de intervenção e de liquidação extrajudicial ou o juiz, no caso de falência, de ofício ou a
requerimento de qualquer interessado, determinará o levantamento da indisponibilidade de trata o artigo 36.
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127.

fls. 29

vi) Cerceamento de defesa

O resultado da Comissão de Inquérito motivou o Ministério Público a
manejar a ação civil pública de responsabilização nº 0205830-98.2012.8.06.0001, na forma
dos artigos 45 e 46 da Lei nº 6.024, de 13.03.1974.
130.

Em 05.12.2012, fls. 287/407, a Oboé Holding Financeira S.A. compareceu ao
processo nº 0205830-98.2012.8.06.0001 e ofereceu contestação, por meio da qual
impugnou todas as imputações da Comissão de Inquérito. Todas as empresas investigadas
acusam patrimônio líquido positivo e, portanto, são superavitárias, ao contrário do
entendimento do liquidante e do promotor.
Instado a oferecer réplica, por despacho do sr. juiz de 13.12.2012, fl. 408 do
processo nº 0205830-98.2012.8.06.0001,o promotor manteve-se em silêncio.
132.

O promotor permanece em silêncio no processo nº 0205830-98.2012 e afasta
o exame do contraditório.

133.

Logo após a decretação da falência, o sr. juiz, por despacho de 27 de maio de
2013, fl. 425, abriu vistas do processo nº 0205830-98.2012 ao administrador judicial para
promover a devida substituição processual e manifestar-se sobre a contestação e o agravo
retido!
134.

Os acionistas tentaram mostrar ao sr. juiz os graves erros da Comissão de
Inquérito e do liquidante, não só por meio da contestação ao processo nº 020583098.2012.8.06.0001, mas, também, por meio das ações específicas, tais como nº 003654085.2012.8.06.0001, 0036446-40.2012.8.06.0001 e 0036538-18.2012.8.06.0001, todas em
curso na 2ª VREF, mas as tentativas ainda não lograram êxito por imbróglios processuais:
135.

PROCESSO Nº

JUSTIÇA FEDERAL

STJ

0036540-85.2012.8.06.0001

Oboé Holding Financeira S.A. e José Newton Lopes de Freitas

AUTOR

Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

RÉU

0016139-78.2012.4.05.8100

128090-CE

0036446-40.2012.8.06.0001

Oboé Holding Financeira S.A. e José Newton Lopes de Freitas

Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

0016136-26.2012.4.05.8100

128110-CE

0036538-18.2012.8.06.0001

Oboé Holding Financeira S.A. e José Newton Lopes de Freitas

Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A.

0016138-93.2012.4.05.8100

128089-CE
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Para combater o resultado dos inquéritos, os autores ajuizaram as ações nos. 003654085.2012.8.06.0001, 0036446-40.2012.8.06.0001 e 0036538-18.2012.8.06.0001. Mas o sr. juiz da 2ª Vara de
Recuperação de Empresas e Falência - VREF declinou a competência para a Justiça Federal, onde as ações,
depois de examinadas pelo sr. juiz da 3ª Vara Federal, retornaram à origem. Em seguida, o sr. juiz da 2ª VREF
suscitou Conflito de Competência ao STJ.

Após quase 1 ano do aforamento do processo nº 0172259-39.2012.8.06.0001,
0180194-33.2012.8.06.0001 e 0180196-03.2012.8.06.0001 as investigadas ou, melhor,
136.
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131.

fls. 30

todos os investigados permanecem afastados do devido processo legal, situação insuportável
à luz do ordenamento jurídico pátrio.
Não foi de interesse do interventor/liquidante, do sr. promotor e do sr. juiz a
garantia do direito de defesa ou do contraditório aos investigados porquanto as acusações
são insubsistentes e desfalecerão à mingua de suporte fático e jurídico.
137.

Em algum momento, restará provado que as empresas não são deficitárias e
que o sr. liquidante, o sr. promotor e o sr. juiz ignoraram o princípio da ampla defesa,
tornando os processos acusatórios uma verdadeira aberração à Constituição Federal.

138.

O sr. juiz também afasta o princípio constitucional da presunção inocência e
adota, com rigor, o princípio da presunção da culpabilidade em desfavor do sr. Newton
Freitas.
vii) Instauração tardia do processo administrativo

nº 1301574834 pelo Banco Central
Em 29.05.2013, o sr. Newton Freitas recebeu intimação, por meio do Ofício
nº 122/2013-BCB/Desuc/GTNOR, de 16.04.2013, para apresentar defesa, no prazo de 30
dias, sobre supostas irregularidades imputadas pela Comissão de Inquérito constituída pelo
Ato de Diretor nº 432, de 28.09.2011.
140.

Depois de causar tantos danos ao sr. Newton Freitas utilizando-se de meras
suspeitas da Comissão de Inquérito, o Banco Central, embora muito tardiamente, instaurou
o processo administrativo nº 1301574834, a primeira oportunidade de defesa.
141.

Certamente o sr. Newton Freitas alcançará êxito em demonstrar a
improcedência das acusações. Ele já começou a fase de defesa com a requisição de
documentos ao Banco Central.
142.

Ressai incontroversa a precipitação do sr liquidante, do sr. promotor e do sr.
juiz em acolher, antes da fase de defesa, as imputações da Comissão de Inquérito para a
decretação da falência.
143.
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viii)Gestão do interventor/liquidante

Com a intervenção, assumiu a gestão das 4 empresas o sr. Luciano Carvalho,
sem nenhuma experiência empresarial e sem conhecimento das áreas de atuação do Grupo
Oboé.
144.
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139.

fls. 31

O sr. Luciano Carvalho é severo crítico da gestão do sr. Newton Freitas. Mas a
realidade sobre o Grupo Oboé pode ser aquilatada no documento “Oboé – Histórico e
chances perdidas”. A título de exemplo, o sr. Newton Freitas soube transformar uma
pequena empresa (Oboé TSF) num patrimônio avaliado em R$ 35 milhões, mesmo sob
intervenção.
145.

Já a gestão do sr. Luciano Carvalho provocou incomensuráveis danos aos
acionistas das 4 empresas, bem como aos investidores e clientes.
O sr. Luciano Carvalho, ao suceder o sr. Newton Freitas, não soube “preservar
e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os
intangíveis” das empresas, princípio corporificado no art. 75 da Lei nº 11.101 – Lei das
falências.
147.

Um dos exemplos irrefutáveis dessa assertiva é o caso da Oboé TSF, avaliada
em R$ 35 milhões. Houve furto de sistemas e programas e, ainda, de bases de dados,
conforme alertas ao sr. Luciano Carvalho, responsável pela dilapidação de todo o
patrimônio. Não soube otimizar os ativos da Oboé TSF. Apesar de diversos pretendentes, o
liquidante não soube sequer concretizar a venda do controle acionário ou de ativos. Uma
chance é um bem jurídico.
148.

Outro exemplo incontroverso é o caso da Oboé DTVM. O sr. Luciano
Carvalho não soube otimizar o patrimônio. Uma das alternativas seria promover a
transferência da administração dos fundos de investimento ou a venda do controle acionário
da Oboé DTVM.
149.

Por meio dos leilões ilegais, o sr. Luciano Carvalho dilapidou o patrimônio
das empresas requeridas com a venda de bens a preço vil ou a preço de banana, como se diz
no popular. Bens pessoais de terceiros foram alienados por mera liberalidade do sr.
liquidante.
150.

Somente os equipamentos e “software” da Oboé Tecnologia e Serviços
Financeiros S.A. foram avaliados em R$ 8.000.000,00, conforme os requerentes alertaram o
sr. liquidante por meio da notificação de 22 de outubro de 2012 (fls. 23/27 do processo nº
0135284-81.2013.8.06.0001). Mas o sr. liquidante apurou menos de R$ 200 mil com a
venda de grande parte dos equipamentos (fls. 217/219 e 220/22 do processo nº 013528481.2013.8.06.0001), incluindo o acervo de ATMs e POS.
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151.

Mesmo se o sr. liquidante houvesse dado roupagem legal aos leilões, tais
certames não passariam pelo crivo da razoabilidade e da moralidade.
152.
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146.

fls. 32

As bases de dados dos portadores de cartões ativos foram avaliados em R$ 27
milhões , mas o interventor não cuidou de transformar referido patrimônio extracontábil em
dinheiro mediante a realização de leilões 6. O sr. Luciano Carvalho optou pela simples
desativação da carteira e jogou todo o patrimônio ao lixo.
153.

Os recursos arrecadados pelos 4 leilões serviram tão somente para custear
insuportáveis despesas administrativas efetuadas pelo sr. Luciano Carvalho, numa afronta à
razoabilidade.
154.

Com base no balancete de 28.02.2013 da Oboé Crédito, Financiamento e
Investimento S.A. (fls. 179/186 do processo nº 0158485-05.2013.8.06.0001), o sr.
liquidante realizou despesas administrativas, no valor de R$ 1.168.397,59, apenas nos meses
de jan. e fev. 2013.
155.

Em 2012, somente na Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A., as
despesas administrativas somaram R$ 7.762,513,00 (fl. 178 do processo nº 015848505.2013.8.06.0001).
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156.

(5) A contratação dos trabalhos da Consult Pontocom Engenharia Ltda. foi iniciativa do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC, o qual forneceu cópia ao sr. Newton Freitas, conforme expediente FGC-112048, de
14.12.2011.
(6) No caso do Banco Cruzeiro do Sul S.A., o liquidante decidiu efetuar leilão para a venda da plataforma
de cartões (a base de dados dos portadores de cartões, além da plataforma tecnológica e a carteira de inadimplentes),
conforme noticiou o jornal Valor, São Paulo, 19 abr. 2013, p. C1).
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5

fls. 33

O sr. liquidante não permitiu o conhecimento do valor mensal das despesas
administrativas, nas 4 empresas, ao longo da gestão dos regimes especiais.
157.

O liquidante parece viver em um estado de exceção, no qual ele se acha a
própria lei. O Judiciário não poderá concordar e nem tampouco pactuar com o desrespeito à
Constituição Federal e à legislação infraconstitucional.
158.

159.

A razão de ser de justiça é a segurança jurídica, e a sociedade não pode dela

prescindir.

Em 21 de maio de 2013, o sr. juiz decretou a falência de Oboé CFI, Oboé
DTVM, Oboé CI e Oboé TSF.
160.

Referidas decisões são órfãs de suporte fático e jurídico e devem ser
reformadas, como se mostrará a seguir.
161.

Uma vez decretada a falência, restou cessado o regime de liquidação
extrajudicial instituído pelo Banco Central do Brasil, a teor da Lei nº 6.024, art. 19, “d”.
162.

O sr. juiz decretou ainda a extensão dos efeitos da falência à Oboé Holding
Financeira S.A. – Oboé HF e à Advisor Gestão de Ativos S.A., bem como ao sr. José Newton
Lopes de Freitas.
163.

164.

Referida extensão também não tem amparo legal.

Esclarece o ministro Luís Felipe Salomão, do STJ (“Recuperação judicial,
extrajudicial e falência: teoria e prática”. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 75):
165.

Caberá mencionar, ainda, que o legislador de 2005 manteve a proibição, à
míngua de autorização legislativa, de o juiz estender a falência a outras empresas,
coligadas, controladas ou por qualquer outro meio vinculadas, ainda que do mesmo
grupo.
Para cada demanda, devem estar comprovados todos os requisitos legais
exigidos para a decretação da quebra.
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III) CABIMENTO DO PRESENTE AGRAVO
Cabe agravo da decisão que decreta a falência, na forma do art. 100 da Lei nº
11.101, de 2005.
166.

Explica o ministro Luís Felipe Salomão, do STJ (“Recuperação judicial,
extrajudicial e falência: teoria e prática”. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 82):
167.
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ix) Falência e cessação da liquidação extrajudicial

fls. 34

Quanto à decisão que decreta a falência, cabe agravo, no prazo de dez dias,
inclusive com a possibilidade de se conferir efeito suspensivo, se preenchidos os
requisitos legais (art. 527, III, do CPC).
A sistemática de processamento do recurso é aquela prevista no art. 525 e
seguintes do CPC.

IV) RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO

168.

Inexistência das fraudes invocadas pelo sr. juiz

Apesar de sua experiência no Ministério Público, o sr. promotor, de forma

precipitada, recepcionou o texto relatório da Comissão de Inquérito como verdade real e
induziu o sr. juiz a graves erros. O sr. promotor, como o sr. juiz, também afastou o princípio
constitucional da presunção de inocência e adotou, com rigor, o princípio da presunção da
culpabilidade.
169.

Em sua sentença, o sr. juiz apontou como principais fraudes (fls. 420/421):
a) Criação de ativos fictícios

 Contratos sem qualquer tipo de vinculação a direitos creditórios
 Operações com cartões de crédito
 Operações entre o Regente e a Advisor
b) Fraudes nas captações
c) Fraudes na emissão de fianças
d) Desvio de recursos e “caixa dois”.

As imputações de fraude são insubsistentes, como se demonstra, de forma
minudente, no Laudo de Perícia Contábil e, de forma resumida, nesta peça.

170.

De antemão, esclareça-se, todas as acusações utilizadas pelo sr. juiz, a partir
do relatório da Comissão de Inquérito, estão reproduzidas no processo administrativo nº
1301574834, recentemente instaurado pelo Banco Central do Brasil, de acordo com o
Ofício nº 122/2013-BCB/Desuc/GTNOR, de 16 abr. 2013. Referido processo
administrativo ainda se acha em fase de impugnação pelos intimados. O próprio Banco
Central não recepcionou as conclusões da Comissão de Inquérito como verdade real.
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171.

Mencionadas acusações também ainda estão em fase de avaliação pela Polícia
Federal, por requerimento do Ministério Público Federal.
172.
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i)

fls. 35

Assim, a fundamentação da sentença do sr. juiz a partir das acusações da
Comissão de Inquérito não pode prosperar, sob pena de afronta ao princípio da presunção
de inocência e do princípio do devido processo legal.
173.

Ativos fictícios
A imputação de ativos fictícios é um mecanismo utilizado pela Comissão de
Inquérito, autodenominada Coinq, para afastar a irresponsabilidade do Banco Central e do
interventor/liquidante na gestão da carteira de operações de crédito. A Comissão de
Inquérito não comprova sua imputação com extrato ou qualquer outra prova.
A carteira de operações de crédito vinha sendo acompanhada pelas
fiscalizações do próprio Banco Central (as últimas inspeções foram realizadas com base nas
seguintes posições: 31 mar. 2009, 30 jun. 2009, 31 dez. 2009 e 31 dez. 2010), além dos
exames da KPMG Auditoria Independente, por ocasião dos balanços semestrais, com a
realização de testes como circularização, comprovação de desembolsos e reembolsos,
avaliação de extratos.
175.

Aliás, a Oboé CFI enviava mensalmente a carteira de operações de crédito ao
Sistema de Informações de Créditos – SCR regulado pela Circular nº 3.445, de 26 mar.
2009, do Banco Central do Brasil.
176.

Todos os devedores da carteira de operações exibiam situação regular, com a
comprovação dos desembolsos e dos reembolsos, conforme os extratos. Pessoas fictícias não
efetuam pagamento de faturas ou de bloquetos de cobrança.
177.

Eventos subsequentes confirmam a insubsistência da imputação de ativos
fictícios. Somente em 2012 a Oboé CFI recebeu de R$ 3.584.758,00 como reversão de
créditos baixados pelo interventor/liquidante como incobráveis (fl. 178 do processo nº
0158485-05.2013.8.06.0001).
178.

Na imputação de criação de ativos fictícios (fls. 63/74 ou fls. 11058/11068), a
Comissão de Inquérito alinhou as operações com base em cartões de crédito, ou seja, com
base em cessões de saldos devedores em nome dos usuários dos cartões do Sistema
OboéCard. Mas a Comissão de Inquérito não conseguiu desenvolver a tese de criação de
ativos fictícios e passou a reportar-se a um suposto quadro de inadimplência da carteira. No
quesito inadimplência, houve, após a intervenção, a manipulação das bases de dados com o
cancelamento de repactuações e o aumento dos inadimplentes.

179.

As imputações sobre as operações com o Regente Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado (fls. 74/79 ou fls.11068/11073) esbarram na impossibilidade
jurídica de fraude e, portanto, não podem prosperar.
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180.

Todas as operações chegaram a ser devidamente liquidadas e só trouxeram
vantagens para a Oboé CFI e para o próprio Fundo, conforme já demonstrado no processo
181.
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174.

fls. 36

administrativo nº 1101509566 – Ofício 155/2011-Desuc/GTNOR-Cosup-02, de 09 dez.
2011. A defesa acha-se em fase julgamento no BCB.

Fraudes nas captações
A carteira de captação havia sido previamente auditada pela KPMG Auditores
Independentes e, também, pela equipe de fiscalização do Banco Central (as últimas inspeções
foram realizadas com base nas seguintes posições: 31 mar. 2009, 30 jun. 2009, 31 dez. 2009 e
31 dez. 2010).
182.

A fiscalização do BCB havia concluído pela exatidão da carteira de captação
em RDB, conforme fl. 123 do processo nº 1101518670.

A imputação da Comissão de Inquérito, quanto a supostas omissões de
registros de captações, não é baseada em provas e, portanto, é inconsistente.
184.

Fraudes na emissão de fianças
A Comissão de Inquérito também não se desincumbiu de comprovar supostas
omissões de registro contábil de cartas de fiança. Nem omissão de lançamento contábil em
contas de compensação configura fraude.

185.

Desvio de recursos e “caixa dois”
Por fim, a Comissão de Inquérito, após a extração de lançamentos
representativos da circulação de recursos entre a Oboé CFI, a Oboé DTVM, a Oboé TSF e
Advisor, levanta, de forma leviana ou de má fé, a suspeita de desvio de recursos.

186.

187.

Inicialmente, cabe uma explicação sobre a origem da circulação dos recursos.

A Oboé TSF, como toda emissora de cartões, necessitava de recursos para o
financiamento dos saldos devedores dos usuários dos cartões do Sistema OboéCard. A
sistemática era a seguinte:
188.

a) A Oboé CFI e os fundos de investimentos administrados pela Oboé DTVM, bem
como a Advisor Gestão de Ativos S.A., davam o necessário suporte ao
financiamento dos referidos saldos devedores por meio de operações de cessão de
créditos, sempre com prazo de 30 dias, em função do vencimento das faturas dos
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cartões;
b) A Oboé CFI funcionava ainda como “agente liquidante” de todas as operações;
c) Ao final do dia, era realizada a compensação de débitos (reembolsos) e créditos
(desembolsos);
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183.

fls. 37

d) As empresas envolvidas não se convertiam em devedoras ou credoras uma das
outras, em face do lastro das cessões.

Nessas operações, a Comissão de Inquérito estima desvio de R$ 50 milhões
entre 2009 e 2010.
189.

Para a comprovação de desvio, cumpria à Comissão de Inquérito apresentar o
extrato das contas de cada empresa em “Valores em trânsito de sociedades ligadas”,
devidamente acompanhado de cópia dos lançamentos contábeis e complementos. A
Comissão não apresentou tais extratos/documentos nem o sr. liquidante, apesar de reiteradas
solicitações, inclusive em sede de processos judiciais. Não há nenhuma comprovação dessas
suspeitas.
O sr. juiz juntou à sua sentença as fls. 9.243/9.249 do processo nº 017225939.2012, correspondente a demonstrativo inespecífico de circulação de recursos para
abastecimento de ATMs, elaborado pela elaborado pela Comissão de Inquérito. Mas a
circulação de recursos é, como já disse, ato normal na vida de empresas financeiras e, por si
mesma, não tem o condão de qualquer irregularidade. Uma análise mais acurada exige o
acesso aos extratos de conta (ocultados pela Comissão de Inquérito).
191.

Há de levar-se em conta que a Oboé TSF efetuava o pagamento, por meio de
suas ATMs, das folhas de salário de cerca de 1.000 empresas e mais de 100 mil cartões,
envolvendo volume mensal médio de R$ 50 milhões.
192.

Conclusão
Mas a própria Comissão de Inquérito ressalta a impossibilidade de desvio
quando exibe o fluxo financeiro da Oboé CFI (fl. 9.291 do processo nº 0172259-39.2012):
193.

a) em 2009, o resultado se limitou a R$ 7,213 milhões;
b) em 2010, o resultado se limitou a R$ 3,825 milhões; e
c) em 2011, o resultado foi negativo em R$ 672 mil.
d) por conseguinte, ressai, de plano, a impossibilidade de desvio de R$ 50 milhões.

Apesar de tantas ênfases de fraudes pela Comissão de Inquérito e pelo sr.
liquidante, ele (sr. liquidante), ao longo de quase 2 anos de gestão, não promoveu nenhuma
ação propondo a revogação de atos ilícitos ou ação revocatória, na forma dos arts. 129 a 138
da Lei nº 11.101/2005.
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194.

O Banco Central não está acima do bem e do mal, advertiu a drª Eliana
Calmon, então juíza do TRF 1ª Região, no seu voto na Apelação Cível nº 89.01.241102-1,
julgada em 28 de março de 1990.
195.
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190.

fls. 38

ii) Inexistência de crimes falimentares

196.

Os crimes falimentares estão tipificados nos artigos 168 a 178 da Lei nº

11.101.
Neste caso, o sr. liquidante não se desobrigou de fazer um mero exercício de
enquadramento de suas suspeitas aos referidos dispositivos.

197.

Ensina a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal – STF, sobre a
tipicidade penal:
A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de
adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para
a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das
circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma
lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
HC N. 112.506-MS
RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA

Não há como imputar algo como “obra de alguém” sem definir os contornos
da conduta desse “alguém”, seja ela entendida como ação ou omissão, explica o professor
doutor Alamiro Velludo Salvador Netto, da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo – USP (“Breves impressões do acórdão da ação penal 470”. Valor, São Paulo, 24 abr.
2013, p. A10). Continua o professor:
199.

A exigência de individualização não é um preciosismo, porém a condição pela
qual uma pessoa pode ser responsabilizada.
Trata-se de uma garantia que supera qualquer outro aspecto, com a qual não
se transige, devendo ser respeitada até em situações cujas ocorrências submetidas a
julgamento afrontem os mais altos valores sociais.

Não há congruência lógico-jurídica entre os crimes falimentares e as supostas
irregularidades imputadas pelo sr. liquidante de forma genérica.
200.

201.

Há, sim, manifesta ilegalidade e arbitrariedade.

Por conseguinte, não é o caso da incidência da falência em função de
fundados indícios de crimes falimentares (Lei nº 6.024, art. 21, ‘b’).
202.

Aliás, a hipótese da incidência de falência, em função de fundados indícios de
crimes falimentares, não foi recepcionada pela nova LREF (Lei nº 11.101, de 2005). As
hipóteses para a decretação da falência são as previstas no art. 94 da Lei nº 11.101.
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198.

fls. 39

Os agravantes solicitam a V. Exª, desde logo, afastar a hipótese de falência em
função de fundados indícios de crimes falimentares (Lei nº 6.024, art. 21, ‘b’); por
conseguinte, decretar a nulidade da falência da Cia. de Investimento Oboé – Oboé CI.
204.

iii) Inexistência

desconsideração

da
da

decretação
personalidade

da
jurídica

Apesar de ter sopesado a desconsideração da personalidade jurídica, o sr. juiz
não chegou a decretar, no bojo de sua sentença, tal medida.
205.

206.

Na realidade, o sr. juiz não poderia ter decretado referida desconsideração:
a) as empresas envolvidas nem os seus administradores foram ouvidos (direito ao
contraditório);
b) ninguém pode ser condenado por meras suspeitas, principalmente as suspeitas
levantadas do sr. juiz, sem nenhuma consistência, como já se mostrou, calcadas
simplesmente nos relatórios tendenciosos da Comissão de Inquérito e do sr.
liquidantes, ambos desejosos da condenação das agravadas para justificar o ato de
intervenção do Banco Central;
c) as suspeitas levantadas pela Comissão de Inquérito são todas inconsistentes e
ainda se acham em fase de avaliação na Polícia Federal, por determinação do
Ministério Público Federal;
d) apesar de tantas ênfases de fraudes pela Comissão de Inquérito e pelo sr.
liquidante, ele (sr. liquidante), ao longo de quase 2 anos de gestão, não promoveu
nenhuma ação propondo a revogação de atos ilícitos ou ação revocatória, na
forma dos arts. 129 a 138 da Lei nº 11.101/2005;
e) todas as acusações utilizadas pelo sr. juiz, a partir do relatório da Comissão de
Inquérito, estão reproduzidas no processo administrativo nº 1301574834,
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recentemente instaurado pelo Banco Central do Brasil, de acordo com o Ofício nº
122/2013-BCB/Desuc/GTNOR,

de
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2013;
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administrativo ainda se acha em fase de impugnação pelos intimados; o próprio
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das agravadas

fls. 40

Banco Central não recepcionou as conclusões da Comissão de Inquérito como
verdade real.

Não existiu abuso de poder nem infração legal na gestão da Oboé Crédito,
Financiamento e Investimento S.A. e das demais empresas. Por conseguinte, o sr. juiz não
pode decretar a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 50 do
Código Civil. Este entendimento é confirmado pela orientação jurisprudencial do STJ, aqui
estampada, como paradigma, no REsp 948.117:
“Considerando-se que a finalidade da ‘disregard doctrine’ é combater a
utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos
casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na
pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/2002,
ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir
bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto
preenchidos os requisitos previstos na norma. A desconsideração da personalidade
jurídica configura-se como medida convencional. Sua adoção somente é recomendada
quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou
abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/2002.”

Em caso da mesma similitude fática do presente, envolvendo a Seller
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Massa Falida) e o Banco Seller, o TJSP
rejeitou a falência por extensão no Agravo de Instrumento nº 51.679.4/0, j. em 12.08.97
(“Jurisprudência em matéria de intervenção e liquidação extrajudicial”. São Paulo:
Textonovo, 2000, p. 120):
208.

“É que, da documentação acostada aos autos, emerge evidente que a
agravada (Seller Distribuidora) e o Banco Seller são sociedades distintas, com ativos e
passivos próprios, que não devem ser confundidos, sob pena de privilegiar-se os
credores de uma massa falida em detrimento dos credores de outra, o que,
evidentemente, não pode ser tolerado. Ademais, a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica encontra sua plena aplicação nos casos em que a pessoa
jurídica é usada como instrumento para garantir abuso de direito ou fraude a lei,
causando prejuízos a terceiros pela falência, insolvência ou encerramento danoso das
atividades, o que, no caso em tela, não se verifica.”

A desconsideração da personalidade de pessoa jurídica somente ocorrer por
decisão do Poder Judiciário na forma do art. 50 do Código Civil. A desconsideração deve
observar o devido processo legal. O sr. juiz deverá dar oportunidade de defesa a cada sócio e,
também, à própria empresa, de acordo com o entendimento do STJ no REsp 1.229.579,
julgado em 23 out.2012, em caso de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade
empresária para extensão dos efeitos de falência de sociedade coligada (o ministro Raul
Araújo funcionou como relator).
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A lição doutrinária do prof. Fábio Ulhoa Coelho (“Manual de direito
comercial: direito de empresa”. 25a. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 133):
210.
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207.

fls. 41

Por outro lado, o CDC introduziu no direito nacional um dispositivo que
autoriza, expressamente, a desconsideração da personalidade jurídica (art. 28). Para
impedir que a autonomia patrimonial da sociedade empresária possa ser utilizada
como instrumento de fraude ou abuso de direito em prejuízo da satisfação de um
interesse do consumidor, prevê-se a desconsideração daquela autonomia para a
efetivação da responsabilidade sobre bens do patrimônio de quem perpetrou o mau
uso da pessoa jurídica.

Não existiu abuso de poder nem infração legal na gestão da Oboé Crédito,
Financiamento e Investimento S.A. e demais empresas.
211.

Inexistiu qualquer relação de negócios das empresas com a Oboé Holding
Financeira S.A. e com o sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS.
As relações de negócios entre a Oboé CFI e as demais empresas observaram o
princípio da identidade e do equilíbrio:
213.

a) Oboé Holding Financeira S.A.
 Não houve relação de negócios;
b) Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
 Somente cessões de crédito entre a Oboé TSF e os fundos de investimento;
c) Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A.
 Somente cessões de créditos entre a Oboé CFI e os fundos de investimento;
d) Cia. de Investimento Oboé
 Somente locação de imóveis.

Todos negócios entre a Oboé CFI, a Oboé DTVM e a Oboé TSF não merecem
reparos, porquanto baseados nas regras de mercado, tanto que nenhum deles veio a ser
impugnado pelo interventor/liquidante ou pela Comissão de Inquérito.

214.

A despersonalização de pessoa jurídica não pode ser banalizada e exige, para
sua decretação pelo magistrado, elementos fáticos a demonstrar as linhas de interseção entre
as empresas. Tais fatos devem ser convergentes, harmonizados entre si e sem se repelirem e,
portanto, sem se desautorizarem mutualmente.
215.

Ante a legitimidade das relações de negócios, não se pode deduzir a hipótese
de confusão patrimonial.
216.
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Há, sim, flagrante presunção de culpabilidade em desfavor do sr. Newton

Freitas.
O magistério do ministro Luís Felipe Salomão, do STJ (“Recuperação
judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática”. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.
103/104), sobre a teoria da desconsideração:
218.

Este documento foi assinado digitalmente por SIDNEY GUERRA REGINALDO. Protocolado em 03/06/2013 às 20:10:39.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0028645-42.2013.8.06.0000 e o código 1DB4A5.

212.

fls. 42

É uníssono, em doutrina e jurisprudência, que a aplicação da teoria da
desconsideração deve ser realizada com cautela, diante da previsão de autonomia e
existência de patrimônio distintos entre as pessoas físicas e jurídicas.
Isso porque não foi adotada pelo direito brasileiro a chamada “teoria menor”
da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual bastaria a insuficiência
de bens da sociedade para que os sócios fossem chamados a responder pessoalmente
pelo passivo da pessoa jurídica.

De outra parte, a desconsideração da pessoa moral opera-se de forma
episódica, não havendo, verdadeiramente, um desfazimento da personalidade
jurídica, tampouco anulação ou nulidade de sua constituição.
Somente após a análise dos vícios do caso concreto – e especialmente para o
caso concreto - , o juiz pode desconsiderar a pessoa jurídica e atingir a pessoa natural
dos sócios.

Os agravantes solicitam a V. Exª, desde logo, a nulidade da sentença no
tocante à adoção de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas.
219.

iv) Situação patrimonial

A – Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
O sr. liquidante, em conjunto com a Comissão de Inquérito, armaram um
clima de horror e, a partir de embustes contábeis, conseguiram o convencimento do sr.
promotor e do sr. juiz sobre a posição patrimonial e supostas fraudes. Mas os acionistas
ofereceram reiteradas oportunidades de contraditório ao sr. promotor e ao sr. juiz, mas
ambos fugiram e não enfrentaram as defesas.

220.

221.

As grandes injustiças só acontecem pela ausência do devido processo legal.

O caso do sr. Newton Freitas e de suas começou com um processo secreto, ou
seja, o processo administrativo nº 1101518670 instaurado pelo Banco Central do Brasil, ao
qual o sr. Newton só teve acesso após o recebimento em 27 set. 2011 do caderno processual
por determinação do dr. Alcides Saldanha Lima, Juiz Federal da 10ª Vara/CE, no processo
nº 0012842-97-2011-4-05-8100.
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O balancete de 28.02.2013 apresentado pelo liquidante, fl. 182, acusa
patrimônio líquido negativo de R$ 185.605.357,25:
223.

Este documento foi assinado digitalmente por SIDNEY GUERRA REGINALDO. Protocolado em 03/06/2013 às 20:10:39.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0028645-42.2013.8.06.0000 e o código 1DB4A5.

Adota-se, assim, no âmbito de aplicação prática no direito brasileiro, a
“teoria maior” da desconsideração da personalidade jurídica, que exige a ocorrência
objetiva e subjetiva de alguns requisitos para sua configuração.

Mas tal valor engloba R$ 201.956.107,24 de ajustes efetuados pelo
interventor/liquidante.
224.

Tais ajustes foram totalmente combatidos pelos acionistas nas ações nos
0016139-78.2012.4.05.8100 e 0205830-98.2012.8.06.0001. Tais ajustes estão desvestidos
por meio de laudo de perícia contábil – v. ANEXO.

225.

226.

O principal credor quirografário é o Fundo Garantir de Créditos – FGC.

227.

O FGC efetuou o pagamento de garantia e se sub-rogou dos créditos dos

depositantes.
Mas o FGC, ao cumprir com a garantia, incorreu em graves equívocos, e a
Oboé Holding Financeira S.A. ajuizou ação para transformar os valores da sub-rogação em
danos materiais, além de danos morais. Por conseguinte, o valor do crédito do FGC está
“sub judice”, conforme o processo nº 0047166-66.2012.8.06.0001, ora em curso na 13ª
Vara Cível de Fortaleza. O FGC já ofereceu contestação, após a qual a Oboé Holding
Financeira S.A. apresentou réplica.
228.

O FGC, ao arrepio das normas, chegou a beneficiar com a sua garantia
investidores de fundos de investimento, quando a cobertura regulamentar limita-se aos
depósitos a prazo ou letras de câmbio. A irregularidade causou repercussão na imprensa
nacional, conforme veiculou o jornal Valor, São Paulo, 09.10.2012, p. C16.
229.

A Oboé CFI solicita a V. Exª, desde logo, afastar a hipótese de falência em
função do ativo não ser suficiente para cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos
quirografários (Lei nº 6.024, art. 21, ‘b’).
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B – Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. – Oboé DTVM
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fls. 43

fls. 44

A robusta situação patrimonial é confirmada pelo próprio balanço levantado
pelo sr. liquidante, com base em 28.02.2013, fl. 154, quando se apura patrimônio líquido
positivo de R$ 3.958.509,91, uma vez eliminada a provisão de R$ 22.198.961,02, elemento
subjetivo sem nenhuma fundamentação jurídica:

Isto apesar de o sr. liquidante ter provocado prejuízos acumulados de R$
23.268.630,45, fato a exigir ação judicial específica.
232.

Em função do embuste da provisão, o sr. liquidante não veio a apresentar a
relação nominal de credores prevista no art. 52, § 1º, III, da Lei nº 11.101/2005, fato ao
qual se voltará mais adiante.
233.

Por conseguinte, não é o caso da incidência da falência em função de ativo
não ser suficiente para cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos quirografários (Lei
nº 6.024, art. 21, ‘b’).
234.

A Oboé DTVM solicita a V. Exª, desde logo, afastar a hipótese de falência em
função do ativo não ser suficiente para cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos
quirografários (Lei nº 6.024, art. 21, ‘b’).
235.

C - Cia. de Investimento Oboé – Oboé CI
A robusta situação patrimonial é confirmada pelo próprio balanço levantado
pelo sr. liquidante: com base em 28.02.2013, o patrimônio líquido é de R$ 13.861.117,47,
conforme balancete (fls. 95/97).
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236.

Isto apesar de o sr. liquidante ter provocado prejuízos acumulados de R$
7.656.127,13, fato a exigir ação judicial específica.
237.
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231.

fls. 45

Por conseguinte, não é o caso da incidência da falência em função de ativo
não ser suficiente para cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos quirografários (Lei
nº 6.024, art. 21, ‘b’).
238.

A Oboé CI a V. Exª, desde logo, afastar a hipótese de falência em função do
ativo não ser suficiente para cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos quirografários
(Lei nº 6.024, art. 21, ‘b’).
239.

D – Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. – Oboé

A situação patrimonial positiva é confirmada pelo próprio balanço levantado
pelo sr. liquidante, com base em 28.02.2013, fl. 163, quando se apura patrimônio líquido
positivo de R$ 6.567.238,70, uma vez suprimido o saldo de “Lucros e prejuízos
acumulados” de R$ 53.082.350,13, todo da autoria do sr. liquidante, aí incluído o valor da
provisão de R$ 29.411.304,42, sem nenhuma fundamentação jurídica. O sr. liquidante não
explica a composição do saldo de “Lucros e prejuízos acumulados”.
240.

Em função do embuste da provisão, o sr. liquidante não veio a apresentar a
relação nominal de credores prevista no art. 52, § 1º, III, da Lei nº 11.101/2005, fato ao
qual se voltará mais adiante.
241.

No primeiro balancete levantado pelo interventor, fl. 298, o saldo de “Lucros
e prejuízos acumulados” se limitava a R$ 43.485.496,70 ao invés de R$ 53.082.350,13. Na
ausência de qualquer explicação, o sr. Newton Freitas, por meio de notificação de 06 de
maio de 2013, solicitou ao sr. liquidante esclarecimentos sobre a composição de saldos no
balancete de 28.02.2013.
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TSF

Os acionistas da Oboé TSF pretendem a indenização pelo Banco Central da
quantia de R$ 35 milhões, correspondente ao valor de avaliação em 17.11.2011, por conta
da omissão ou negligência do sr. interventor/liquidante.
243.

Os acionistas da Oboé TSF pretendem ainda a indenização pelo Banco
Central das perdas levadas a débito de “Lucros e prejuízos acumulados” na gestão do sr.
interventor/liquidante.
244.

Por conseguinte, não é o caso da incidência da falência em função de ativo
não ser suficiente para cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos quirografários (Lei
nº 6.024, art. 21, ‘b’).
245.

A Oboé TSF, solicita a V. Exª, desde logo, afastar a hipótese de falência em
função do ativo não ser suficiente para cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos
quirografários (Lei nº 6.024, art. 21, ‘b’).
246.

v) Insubsistência de fraudes e irregularidades –

controles internos
O sr. liquidante recebeu 4 empresas robustas e, ao mesmo tempo, enxutas de
custos e totalmente em dia com suas obrigações comerciais e tributárias, sem nenhuma
reclamação de cliente ou de órgão com poder de polícia.
247.

As imputações genéricas de fraudes e irregularidades são, na verdade, um
expediente de má fé para justificar o ato de intervenção.
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A ausência de controles internos torna as empresas vulneráveis principalmente
aos riscos operacionais, envolvendo fraudes, desfalques, reclamações de clientes. Por outro
249.
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fls. 46

fls. 47

lado, as empresas com reduzidas perdas operacionais (ou seja, a mitigação dos riscos)
revelam a adequação dos controles internos.
As 4 empresas não suportaram riscos operacionais. Logo, os seus controles
internos se mostraram eficazes e descabe a acusação do sr. liquidante de falhas nessa área.
250.

Mesmo se houvesse alguma falha nos serviços contábeis e nos controles
internos, “ad argumentandum tantum”, o sr. liquidante teve quase 2 anos para a correção,
mormente porque contratou assistentes de liquidação, além de contar com mais de 70
obreiros. Neste momento, qualquer deficiência é da responsabilidade do sr. liquidante.

251.

Os agravantes solicitam a V. Exª, desde logo, afastar a hipótese de fraudes e
irregularidades levantada, sem consistência, pelo sr. liquidante.
vi) Insubsistência da falência de Oboé Holding

Financeira S.A. – Oboé HF
A autonomia da personalidade de Oboé HF, por conta de suas iniciativas
perante o Poder Judiciário, com vistas ao restabelecimento de direitos, vinha incomodando
o liquidante, sr. Luciano Carvalho, e ainda o Banco Central do Brasil, a Comissão de
Inquérito e o FGC.
253.

O sr. juiz alega o requerimento do Ministério Público para a decretação da
falência da Oboé Holding Financeira S.A. Mas o Parquet não é parte do processo falimentar
e, portanto, não tem legitimidade para formular pedido de falência. 7 O rol dos legitimados
está no art. 97 da LREF.

254.

Nos autos e, em especial, na sentença, inexiste qualquer acusação contra a
Oboé HF de abuso de direito para fraudar a lei ou prejudicar terceiros.
255.

Nem poderia haver. A Oboé HF nunca realizou negócios com suas
controladas (Oboé CFI e Oboé DTVM) nem com a Oboé TSF.
256.

Afastados o abuso de poder e a participação em fraudes, descabe a
desconsideração da personalidade jurídica e, em consequência, a extensão da falência.
257.

258.

A decretação da falência por extensão à Oboé HF deve então ser revogada:
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a) não há notícia de abuso de poder ou de participação em fraudes;
(7) No recurso especial nº 228.357, o STJ reconhece a legitimidade do administrador judicial para
postular a extensão dos efeitos da falência. O Ministério Público não é parte no processo falimentar, e sim fiscal da lei
(Dec-lei nº 7.661/45, art. 210), não tendo, pois 'a competência para ex officio requerer a falência do devedor comerciante'
(RUBENS REQUIÃO, Curso de Direito Falimentar, 11ª Edição, vol. I, n. 98, pág. 122, e n. 190, pág. 211).
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252.

fls. 48

b) por conseguinte, descabe a perda da autonomia da personalidade da pessoa
jurídica; por sinal, o sr. juiz não decretou tal desconsideração;
c) o Ministério Público não é parte no processo falimentar e, portanto, não é parte
legítima para requerer a falência ou a extensão da falência; por conseguinte, o sr.
juiz agiu “extra-petita”;
d) não houve a delimitação da extensão dos efeitos da falência;
e) assim sendo, diante dos vícios de legalidade, a decisão do sr. juiz é nula.

Dentro de sua competência, na forma dos artigos 45 e 46 da Lei nº 6.024, de
13.03.1974, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública de responsabilização nº
0205830-98.2012.8.06.0001, em curso na 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências.
Em 05.12.2012, fls. 287/407, a Oboé Holding Financeira S.A. compareceu ao
processo nº 0205830-98.2012.8.06.0001 e ofereceu contestação por meio da qual impugnou
todas as imputações da Comissão de Inquérito. Todas as empresas investigadas acusam
patrimônio líquido positivo e, portanto, são superavitárias, ao contrário do entendimento
do liquidante e do promotor.
260.

Instado a oferecer réplica, por despacho do sr. juiz de 13.12.2012, fl. 408 do
processo nº 0205830-98.2012, o promotor manteve-se em silêncio.
261.

O promotor permanece em silêncio no processo nº 0205830-98.2012 e afasta
o exame do contraditório.
262.

Logo após a decretação da falência, o sr. juiz, por despacho de 27 de maio de
2013, fl. 425, abriu vistas do processo nº 0205830-98.2012 ao administrador judicial para
promover a devida substituição processual e manifestar-se sobre a contestação e o agravo
retido!
263.

O requerimento do promotor e o acolhimento do pedido de extensão dos
efeitos da falência pelo sr. juiz é, pois, uma antecipação ilegal do julgamento da ação nº
0205830-98.2012. Em consequência, a decisão é nula.

264.

A ação de responsabilização nº 0205830-98.2012 é o único caminho para a
responsabilização dos controladores e dos administradores. Confirma este entendimento as
conclusões dos srs. desembargadores no Agravo de Instrumento nº 009111792.2011.8.26.0000 julgado pela Câmara Reservada à Falência e Recuperação do Tribunal
de Justiça de São Paulo – TJSP:
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265.

Falência do Banco Santos S/A – Extensão da falência à pessoa natural de
Edemar Cid Ferreira, controlador de fato – Inadmissibilidade - A lei só autoriza que
seja declarado falido o sócio ilimitadamente responsável, o que ocorreu nos casos
raros de sociedades em nome coletivo e comandita simples (artigo 81 da Lei nº
11.101/2005) – Nos casos de sociedades outras, como a sociedade anônima, a
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259.

responsabilidade dos controladores e dos administradores será apurada na forma da
lei (artigo 82 da Lei nº 11.101/2005) – Na hipótese de instituição financeira, como a
dos autos, essa ação de responsabilização é a ação civil pública já em andamento,
prevista na Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, na qual, inclusive, foi deferida
medida com caráter cautelar, autorizando a arrecadação dos bens particulares do
agravado – Em qualquer hipótese de propositura de ação de responsabilização, de
desconsideração da personalidade jurídica e de extensão da falência, a sua eventual
procedência só pode ter consequências patrimoniais, ou seja, sujeitando os bens de
sócio controlador ou administrador, ao pagamento das obrigações sociais, mas não o
sujeitando à condição de falido – Não se sujeita o acionista controlador de sociedade
anônima à condição de falido porque continua vigorando o princípio da autonomia da
pessoa jurídica – “A falência de uma sociedade empresária projeta, claro, efeitos
sobre os seus sócios. Mas não são eles os falidos e, sim, ela. Recorde-se, uma vez mais,
que a falência é da pessoa jurídica, e não dos seus membros” – Agravos de
instrumentos interpostos pela Massa Falida e pelo Ministério Público não providos
(Agravos de Instrumento nos. 521.791.4/2-00 e 553.068.4/2-00).

O resultado das investigações da Comissão de Inquérito instituída pelo Banco
Central ainda se acha em fase de avaliação pela Polícia Federal, por determinação do
Ministério Público Federal.
266.

Por conseguinte, o resultado dessas investigações não pode servir de
sustentáculo para a condenação de qualquer pessoa nem para induzir à presunção de
culpabilidade.
267.

De forma inequívoca, o sr. Newton Freitas vem sofrendo, da parte do sr.
promotor e do sr. juiz, notória presunção de culpabilidade, ao arrepio do princípio da
presunção da inocência consagrado na Constituição Federal.
268.

Por todo o exposto, a Oboé HF solicita a V. Exª, desde logo, declarar a
nulidade da decisão da extensão dos efeitos da falência a ela Oboé HF; caso subsista o
decreto falimentar, “ad argumentandum tantum”, determinar os efeitos da extensão da
falência à arrecadação de bens eventualmente recebidos, de forma indevida, da Oboé CFI.
269.

vii) Insubsistência da falência de Advisor Gestão
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de Ativos S.A.
A Advisor manteve relações de negócios com a Oboé CFI, Oboé DTVM, Oboé
TSF e Oboé CI:
270.

a) No tocante à Oboé CFI, a Advisor efetuou a aquisição de créditos inadimplentes,
mediante contratos fornecidos ao Banco Central;
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fls. 49

fls. 50

b) No tocante à Oboé DTVM, a Advisor direcionou recursos para aplicação em
fundos de investimento;
c) No tocante à Oboé TSF, a Advisor direcionou recursos em conta corrente, sempre
permanecendo na posição credora;
d) No tocante à Oboé CI, a Advisor também direcionou recursos em conta corrente,
sempre permanecendo na posição credora.

Houve circulação de recursos, mas, em nenhum momento, houve negócios a
preços vil ou fraudulentos.
A Advisor não se beneficiou nem enriqueceu indevidamente à custa da Oboé
CFI, Oboé DTVM, Oboé TSF e Oboé CI.
272.

A circulação de recursos é relação facultada na legislação, tanto assim que o
Banco Central prevê a conta “Valores em trânsito de sociedades ligadas” nos balancetes das
instituições financeiras.

273.

A simples circulação dos recursos, ou seja, simples a passagem em “Valores em
trânsito de sociedades ligadas” não indica irregularidade ou desvio de recursos. Mais
importante é a verificação do saldo da referida conta. Em todos os casos, a Advisor nunca
emergiu devedora, pois sempre permaneceu credora.
274.

A Advisor não se beneficiou, portanto, de recursos das demais empresas. Na
ação nº 0514345-83-2011-8-06-0001, solicitou ao sr. juiz a exibição do extrato de suas
contas, mas o sr. liquidante não os forneceu.
275.

O Banco Central do Brasil promoveu inspeções nas empresas Oboé (as
últimas inspeções foram realizadas com base nas seguintes posições: 31 mar. 2009, 30 jun.
2009, 31 dez. 2009 e 31 dez. 2010) e jamais apontou irregularidades nos negócios com a
Advisor.
276.

Apesar de tantas ênfases de fraudes pela Comissão de Inquérito e pelo sr.
liquidante, ele (sr. liquidante), ao longo de quase 2 anos de gestão, não promoveu nenhuma
ação propondo a revogação de atos ilícitos ou ação revocatória, na forma dos arts. 129 a 138
da Lei nº 11.101/2005.

277.

O sr. juiz em sua sentença, fl. 422, reporta-se a uma imputação à Advisor, por
parte do liquidante, da falta de integralização de 4.265.753 ações subscritas em 31.08.2011
no aumento de capital da Cia. de Investimento de Oboé.

278.

Mas houve os recursos para integralização: o balancete de 15.09.2011, fl. 312,
mostra a utilização da quantia de R$ 1.351.948,08 mantida pela Advisor na Oboé CI para
aumento de capital; a Advisor realizou diversos créditos na sua conta corrente para atender o
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271.

fls. 51

Mesmo se não houve ocorrido a integralização parcial ou total, “ad
argumentandum tantum”, a falta de subscrição não poderia configurar fraude. Nesta
hipótese, o aumento de capital deveria ser simplesmente anulado.
280.

281.

A decretação da falência por extensão à Oboé HF deve então ser revogada:
a) não há notícia de abuso de poder ou de participação em fraudes;
b) por conseguinte, descabe a perda da autonomia da personalidade da pessoa
jurídica; por sinal, o sr. juiz não decretou tal desconsideração;
c) o Ministério Público não é parte no processo falimentar e, portanto, não é parte
legítima para requerer a falência ou a extensão da falência (o rol dos legitimados
está no art. 97 da LREF); por conseguinte, o sr. juiz agiu extra-petita;
d) não houve a delimitação da extensão dos efeitos da falência;
e) assim sendo, diante dos vícios de legalidade, a decisão do sr. juiz é nula.

A Advisor sofreu grave perseguição gratuita do sr. Luciano Carvalho,
interventor/liquidante, envolvendo acusações caluniosas e decisões ilegais de
retenção/bloqueio de recursos. Com a violação de seus direitos, a Advisor, sem temor, para
restabelecê-los ajuizou as seguintes ações:
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valor restante, conforme razão auxiliar abaixo. Após a intervenção, houve remanejamento
contábil de recursos pelo então interventor, o qual não efetuou os lançamentos.

fls. 52

Oboé DTVM - Luciano Carvalho

reparação de danos/Trombone Fundo 0902220-81.2012.8.06.0001

Oboé DTVM - Luciano Carvalho

reparação de danos/Jazz Fundo

0047164-96.2012.8.06.0001

Luciano Carvalho, Oboé CFI, Oboé DTVM e Oboé TSF danos/retenções

0054493-62.2012.8.06.0001

Cia. de Investimento Oboé

Propriedade

0142618-69.2013.8.06.0001

Oboé CFI e outros

Exibição

0514345-83-2011-8-06-0001

Na ação nº 0036091-30.2012.8.06.0001 – 1ª VREF, o sr. Luciano Carvalho
acusou à Advisor do recebimento gratuito de recursos e simulação de negócios. Mas a
Advisor contestou e demonstrou a insubsistência da ação.
O sr. Luciano Carvalho tentou, por 5 vezes, a extensão dos regimes especiais à
Advisor, conforme ele próprio consigna no seu relatório de 03 julho de 2012, fl. 45 do
processo nº 0054493-62.2012.8.06.0001. Mas as acusações articuladas pelo sr. Luciano
Carvalho não convenceram nem ao Banco Central do Brasil. A Advisor não foi alcançada
pelos regimes especiais.
284.

Por fim, o sr. Luciano Carvalho, receoso do êxito das ações contra a sua
pessoa, conseguiu contaminar o sr. promotor e o sr. juiz contra a atuação sempre legítima da
Advisor.
285.

Por todo o exposto, a Advisor Gestão de Ativos S.A. solicita a V. Exª, desde
logo, declarar a nulidade da decisão da extensão dos efeitos da falência a ela Advisor; caso
subsista o decreto falimentar, “ad argumentandum tantum”, determinar os efeitos da
extensão da falência à arrecadação de bens eventualmente recebidos, de forma indevida, da
Oboé CFI.
286.

viii)Insubsistência

da

falência do

sr.

Newton

Freitas
Dentro de sua competência, na forma dos artigos 45 e 46 da Lei nº 6.024, de
13.03.1974, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública de responsabilização nº
0205830-98.2012.8.06.0001, em curso na 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências.
287.

O agravante ainda não foi citado, mas em 05.12.2012, fls. 287/407, a Oboé
Holding Financeira S.A. ofereceu contestação por meio da qual impugnou todas as
imputações da Comissão de Inquérito.
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288.

Instado a oferecer réplica, por despacho do sr. juiz de 13.12.2012, fl. 408 do
processo nº 0205830-98.2012.8.06.0001, o promotor manteve-se em silêncio.
289.
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283.

fls. 53

A extensão dos efeitos da falência ao agravante é uma antecipação ilegal do
julgamento da ação de responsabilização nº 0205830-98.2012.8.06.0001. A decisão é,
portanto, nula.
290.

A ação de responsabilização nº 0205830-98.2012 é o único caminho para a
responsabilização dos controladores e dos administrados. Confirma este entendimento as
conclusões dos srs. desembargadores no Agravo de Instrumento nº 009111792.2011.8.26.0000 julgado pela Câmara Reservada à Falência e Recuperação do Tribunal
de Justiça de São Paulo – TJSP:
Falência do Banco Santos S/A – Extensão da falência à pessoa natural de
Edemar Cid Ferreira, controlador de fato – Inadmissibilidade - A lei só autoriza que
seja declarado falido o sócio ilimitadamente responsável, o que ocorreu nos casos
raros de sociedades em nome coletivo e comandita simples (artigo 81 da Lei nº
11.101/2005) – Nos casos de sociedades outras, como a sociedade anônima, a
responsabilidade dos controladores e dos administradores será apurada na forma da
lei (artigo 82 da Lei nº 11.101/2005) – Na hipótese de instituição financeira, como a
dos autos, essa ação de responsabilização é a ação civil pública já em andamento,
prevista na Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, na qual, inclusive, foi deferida
medida com caráter cautelar, autorizando a arrecadação dos bens particulares do
agravado – Em qualquer hipótese de propositura de ação de responsabilização, de
desconsideração da personalidade jurídica e de extensão da falência, a sua eventual
procedência só pode ter consequências patrimoniais, ou seja, sujeitando os bens de
sócio controlador ou administrador, ao pagamento das obrigações sociais, mas não o
sujeitando à condição de falido – Não se sujeita o acionista controlador de sociedade
anônima à condição de falido porque continua vigorando o princípio da autonomia da
pessoa jurídica – “A falência de uma sociedade empresária projeta, claro, efeitos
sobre os seus sócios. Mas não são eles os falidos e, sim, ela. Recorde-se, uma vez mais,
que a falência é da pessoa jurídica, e não dos seus membros” – Agravos de
instrumentos interpostos pela Massa Falida e pelo Ministério Público não providos
(Agravos de Instrumento nos. 521.791.4/2-00 e 553.068.4/2-00).

O resultado das investigações da Comissão de Inquérito instituída pelo Banco
Central ainda se acha em fase de avaliação pela Polícia Federal, por determinação do
Ministério Público Federal. Por conseguinte, o resultado dessas investigações não pode
servir de sustentáculo para a condenação de qualquer pessoa.
292.

Por outro lado, os autos não apontam atos do agravante de enriquecimento
indevido à custa das empresas envolvidas no processo falimentar.
293.

294.

O agravante não mantinha pessoalmente relações de negócios com as

empresas.
O agravante, na qualidade de acionista ou de administrador, jamais manejou
as sociedades para a prática de fraudes. Por conseguinte, ressai infundada e precipitada a
afirmação do sr. juiz segundo a qual o agravante era o maior beneficiário de supostas
fraudes, fl. 423.
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291.

fls. 54

Desponta, de fácil dedução nestes autos, não um entendimento calcado no
raciocínio lógico, mas um entendimento movido pela vontade de condenar a gestão
empresarial do sr. Newton Freitas, a partir da presunção de culpabilidade.

296.

Mas os srs. desembargadores hão de tanger este processo com inteligência e
sabedoria para, de suas mãos, nascer a criação do justo, do humano na vida (parafraseando
Galeno).
297.

A LREF, em seu art. 81, prevê a extensão da falência somente aos sócios
ilimitadamente responsáveis.
298.

O entendimento do ministro Luís Felipe Salomão, do STJ (“Recuperação
judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática”. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 110),
sobre a extensão da falência aos sócios:
Contudo, a extensão só se aplica em caso de sociedade em nome coletivo e
comandita simples, em que a responsabilidade dos sócios é ilimitada, vedada a
extensão na hipótese de LTDA. e S.A.

Por todo o exposto, o sr. Newton Freitas solicita a V. Exª, desde logo, declarar
a nulidade da decisão da extensão dos efeitos da falência à pessoa dele Newton Freitas; caso
subsista o decreto falimentar, “ad argumentandum tantum”, determinar os efeitos da
extensão da falência à arrecadação de bens eventualmente recebidos, de forma indevida, da
Oboé CFI.
300.

ix) Patrimônio único

Partindo de premissa equivocada, ou seja, a existência de fraudes, hipótese já
desvestida, o sr. juiz alega (fl. 422) a impossibilidade de visualização do patrimônio de cada
agravada e, em consequência, pretende, como de fato, já está praticando, a adoção de
patrimônio único (fls. 454/610).
301.

Nesse sentido, em 22 de maio de 2013, o sr. juiz solicitou à Caixa Econômica
Federal somente a abertura de uma conta (fl. 588).
302.

303.

A conduta do sr. juiz não pode prosperar:
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a) o sr. juiz apenas considerou, mas não decretou a adoção de patrimônio único nem
decretou a desconsideração da personalidade jurídica das agravadas;
b) o sr. liquidante e a própria Comissão de Inquérito levantou os balancetes e os
balanços de cada agravada;
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299.

fls. 55

c) cada agravada se achava com suas obrigações contábeis e fiscais em dia e,
portanto, permitiam a visualização do patrimônio por meios de seus balancetes e
balanços;
d) os balanços patrimoniais da Oboé CFI, Oboé DTVM e Oboé CI

eram

certificados pela KPMG Auditores Independentes;
e) as suspeitas de fraudes (aliás, já aqui afastadas) não têm o condão de servir de
sustentáculo de patrimônio único;

próprio; por conseguinte, a adoção do patrimônio único provocará grande
confusão patrimonial;
g) há ainda o impedimento da legislação tributária de unicidade de grupo de
empresas, em face do princípio da identidade.

Mantido o critério do patrimônio único, por sinal ilegal porquanto não
previsto na Lei nº 11.101/2005, advirá sim a confusão patrimonial.
304.

Há chances da declaração de ilegalidade do ato inaugural da intervenção pelo
sr. juiz da 6ª Vara Federal/CE, como já se mostrou. O próprio sr. juiz já sinalizou tais
chances com o deferimento liminar no processo nº 0015463-67-2011-4-05-8100, revogada
não por mérito, mas em face da impossibilidade de liminar contra ato do ministropresidente do Banco Central.
305.

A confusão patrimonial, a emergir da adoção do patrimônio único, poderá
então determinar a deflagração pelas partes prejudicadas de ações de danos materiais contra
o Estado, com possível alcance a todos os envolvidos sob a égide da lei da improbidade,
máxime com este alerta.

306.

Os agravantes solicitam a V. Exª, desde logo, revogar a adoção do critério de
patrimônio único, à falta de suporte legal e à vista dos graves riscos jurídicos envolvidos; por
conseguinte, determinar a manutenção da segregação dos recursos patrimoniais de cada
massa falida, com base em escrituração contábil individualizada.
307.

Por conseguinte, os agravantes solicitam ainda a V. Exª, uma vez subsista o
decreto falimentar, “ad argumentandum tantum”, a revogação da decisão de 02.05.2013 do
sr. juiz, fls. 372/373, de apensamento dos processos nos. 0158485-05.2013.8.06.0001,
0158479-95.2013.8.06.0001 e 0158468-66.2013.8.06.0001 ao processo nº 015845045.2013.8.06.0001.
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f) a Oboé TSF, a Oboé CI e a Advisor Gestão de Ativos têm quadro de acionistas

fls. 56

x) Ausência de documentos legais

O sr. liquidante confessa, na sua inicial, a ausência de documentos exigidos
pelos art. 105 da Lei nº 11.101/2005.
309.

A ausência de algum dos documentos relacionados no art. 105 da
Lei 11.101/2005, essenciais à instrução do pedido de autofalência, implica na extinção do
pedido, sem resolução do mérito, de acordo com a jurisprudência.
310.

No processo nº 0360344-52.2006.8.13.0024, julgado em 17.12.2009, o
TJMG, calcado em farta orientação jurisprudencial, extinguiu o pedido de autofalência, sem
resolução de mérito, à falta dos documentos essenciais previstos no art. 105 da Lei nº
11.101/2005:
EMENTA: DIREITO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. SUPRIMENTO. PEDIDO
DE AUTOFALÊNCIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. EXCEPCIONALIDADE. FALTA
DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ART. 105 DA LEI DE FALÊNCIAS. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - A manifestação do Ministério Público em segundo grau
de jurisdição supre a nulidade por falta de pronunciamento do "parquet" em primeira
instância. Precedentes do STJ. Rejeitar a preliminar de nulidade da sentença. II - As
operadoras de plano de saúde, por força da Lei nº 9.656/98, que as regulamenta,
sujeitam-se, excepcionalmente, ao regime falimentar, nas hipóteses previstas no
art. 23, § 1º da referida lei. III - A ausência de algum dos documentos relacionados no
art. 105 da Lei 11.101/2005, essenciais à instrução do pedido de autofalência,
implica na extinção do pedido, sem resolução do mérito.

Sob o princípio da estrita legalidade no processo falimentar, o TJ-SP acaba de
reverter a falência de Cauimã Embalagens Plásticas à falta de inobservância de um só artigo
(art. 71) da Lei nº 11.101/2005, conforme veiculou o jornal Valor, São Paulo, 23 maio
2013, p. E1.

312.

Nos pedidos de autofalência, o sr. liquidante confessa, sem subterfúgios, a
falta de documentos previstos no art. 105, II, III e V, da Lei nº 11.101/2005 (v.g., fl. 5 do
processo nº 0158450-45.2013):

313.
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Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender
aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua
falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade
empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos:
I – demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e
as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita
observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a)
balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do
resultado desde o último exercício social; d) relatório do fluxo de caixa;
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311.

fls. 57

II – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e
classificação dos respectivos créditos;
III – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva
estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade;
IV – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor
ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus
bens pessoais;
V – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por
VI – relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os
respectivos endereços, suas funções e participação societária.

A relação nominal dos credores não foi acostada ao pedido de autofalência
para não desvendar os erros dolosos do liquidante na mensuração do patrimônio da Oboé
CFI, Oboé DTVM e Oboé TSF. No caso das provisões constituídas para provocar déficit
patrimonial, quem o liquidante iria indicar ?
314.

O liquidante, sr. Luciano Carvalho, para a elaboração dos documentos legais,
contou com quase 2 anos de prazo e uma equipe de mais de 70 obreiros, além de 5
assistentes de liquidação (servidores aposentados do Banco Central) !
315.

Os agravantes solicitam a V. Exª, desde logo, decretar o indeferimento do
pedido de autofalência, na ausência de cumprimento das exigências do art. 105 da Lei nº
11.101/2005.
316.

xi)

Conexões

O processo nº 0172259-39.2012.8.06.0001 hospeda o resultado da Comissão
de Inquérito na Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e motivou o Ministério
Público a manejar a ação civil pública de responsabilização nº 0205830-98.2012.8.06.0001,
na forma dos artigos 45 e 46 da Lei nº 6.024, de 13.03.1974.
317.

Por conseguinte, a conexão do processo nº 0172259-39.2012.8.06.0001 é, de
forma umbilical, com o processo nº 0205830-98.2012.8.06.0001 8 e nunca com o processo
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318.

(8) Por decisão de 22.01.2013, fl. 412 do processo nº 0205830-98.2012, o sr. juiz, então respondendo
pela 1ª VREF, redistribuiu, de ofício, referido processo à 2ª VREF sob o pretexto de conexão imprescindível com os
os.
processos n 0172259-39.2012, 0180194-33.2012 e 0180196-03.2012. Mas veio a manter a conexão com o processo nº
0158450-45.2013, conforme despacho de 28.05.2013, fls. 623/625 (processo nº0158450-45.2013).
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lei;

fls. 58

nº 0158450-45.2013.8.06.0001, na forma determinada pelo sr. juiz na decisão de
02.05.2013, fl. 374.
Pelas mesmas razões, a conexão dos processos nos. 018019433.2012.8.06.0001 e 0180196-03.2012.8.06.0001 é também com o processo nº 020583098.2012.8.06.0001.

319.

Na forma do art. 105 do CPC e diante da forte intensidade da conexão e o
elevado grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias, os agravantes solicitam a V.
Exª, desde logo, uma vez subsista o decreto falimentar, “ad argumentandum tantum”:
320.

0172259-39.2012.8.06.0001,

0180194-33.2012.8.06.0001 e 0180196-03.2012.8.06.0001 ao processo nº
0205830-98.2012.8.06.0001;
b) determinar o apensamento do processo nº 0036540-85.2012.8.06.0001 ao
0158485-05.2013.8.06.0001; do processo nº 0036446-40.2012.8.06.0001 ao
0158479-95.2013.8.06.0001; do processo nº 0036538-18.2012.8.06.0001 ao
0158450-45.2013.8.06.0001.

xii) Administrador judicial

Os agravantes consideram insuportável, uma vez subsista o decreto falimentar,
“ad argumentandum tantum”, a remuneração do administrador judicial na base de 5% do
valor da venda dos bens a serem arrecadados, na forma estipulada pelo sr. juiz (fl. 428).
321.

Os agravantes solicitam a V. Exª, desde logo, uma vez subsista o decreto
falimentar, “ad argumentandum tantum”, a redução do percentual para no máximo 1%,
com vistas a evitar o indevido enriquecimento do administrador judicial, aliás, nomeado
com bastante antecipação à sentença, como se observa pela indicação de seu nome, como
terceiro interessado, em decisões anteriores a 21.05.2013.
322.

xiii)Arrecadação de bens

O sr. liquidante deixou, de modo confesso, de fornecer a “relação dos bens e
direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos
comprobatórios de propriedade”, prevista no art. 105, III, da Lei nº 11.101/2005.
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323.
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a) determinar o apensamento dos processos nos.

fls. 59

O sr. liquidante forneceu ao sr. liquidante um demonstrativo inespecífico de
bens (fls. 315/320), totalmente defasado (datada de 03.07.2012) e sem as necessárias
informações, tais como os imóveis locados e as ações em curso sobre a discussão da
propriedade ou posse.
324.

Em consequência, o sr. liquidante induziu o sr. juiz a graves erros ao
determinar a imediata arrecadação de alguns bens sem viabilidade jurídica.

325.

Embora alertada, a srª administradora judicial, munida de mandado acostado
neste processo, fl. 466, invadiu e permanece na posse do imóvel objeto da ação de despejo nº
0048550-64.2012.8.06.0001. A Power Tecnologia da Informação S.A. mantinha-se na posse
do imóvel por força de decisão do emitente desembargador Jucid Peixoto do Amaral, no
agravo de instrumento nº 0026179-75.2013.8.06.0000, suspendendo o mandado de
despejo.
Há outros mandados expedidos de forma precipitada, conforme notificação
de 24 de maio de 2012 à srª administradora judicial, tal como o mandado fl. 482 para
arrecadação do imóvel da rua 24 de Maio, 381, Centro. Referido imóvel não pertence à Cia.
de Investimento Oboé, tanto assim que não está colacionado no balancete às fls. 95/97 do
processo nº 0158468-66.2013. Tal imóvel é da titularidade de Alessandra Sales Fontenele.

327.

Com vistas a evitar reparação de danos em favor das partes prejudicadas, os
agravantes solicitam a V. Exª, desde logo, uma vez subsista o decreto falimentar, “ad
argumentandum tantum”, determinar ao sr. juiz a revogação dos mandados de arrecadação
já expedidos (fls. 466/482 do processo nº 0158450-45.2013), em especial dos mandados às
fls. 466 e 482; se for o caso, determinar ao sr. juiz a expedição de novos mandados à vista da
relação prevista no art. 105, III, da Lei nº 11.101/2005.
328.

xiv) Ilegalidade do termo legal

329.

Estabelece o art. 99, II, da Lei nº 11.101/2005 sobre o termo legal:
Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras
determinações:
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...............................................................................................................................................
II – fixará o termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 90
(noventa) dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou
do 1o (primeiro) protesto por falta de pagamento, excluindo-se, para esta finalidade,
os protestos que tenham sido cancelados;
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326.

fls. 60

Mas a sentença fixou o termo legal das falências em 60 dias anteriores ao
decreto de intervenção do Banco Central do Brasil e, portanto, está em desacordo com a Lei
nº 11.101/2005.
330.

Os agravantes solicitam a V. Exª, desde logo, uma vez subsista o decreto
falimentar, “ad argumentandum tantum”, alterar o termo legal para 60 dias anteriores aos
pedidos de falência.
331.

do

edital

da

decretação

da

falência
O edital de decretação da falência (fls. 600/605 do processo nº 015845045.2013) está em desacordo com o art. 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005:
332.

§ 1o O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão
oficial, que conterá:
I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento
da recuperação judicial;
II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e
a classificação de cada crédito;
III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma
do art. 7o, § 1o, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de
recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei.

O edital não exibe a relação nominal de credores e afronta tanto o art. 52
como art. 7º da Lei nº 11.101/2005. A falha é corolário da ausência de apresentação dessa
relação, de forma dolosa, no pedido de autofalência, como já se mostrou.
333.

Os agravantes solicitam a V. Exª, desde logo, uma vez subsista o decreto
falimentar, “ad argumentandum tantum”, determinar a republicação do edital com as
devidas correções.
334.

LIMINAR CONCEDENDO
SUSPENSIVO À DECISÃO
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V) PEDIDO

EFEITO

A situação descrita neste recurso se ajusta plenamente aos pressupostos de
deferimento da medida liminar, um dos instrumentos do poder cautelar geral outorgado aos
juízes e tribunais.
335.
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xv) Ilegalidade

fls. 61

336.

Aqui estão presentes:
a) de um lado, o sinal do bom direito ou a plausibilidade jurídica (“fumus boni
juris”), ou seja, a Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e os demais
agravantes não estão ao alcance de falência, seja pela inexistência de déficit
patrimonial, seja pela inexistência de crimes falimentares, seja pela inexistência de
atos a justificar a desconsideração da personalidade jurídica;
b) de outro lado, a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação
(“periculum in mora”), ou seja, mantida a decisão agravada, haverá danos
agravantes diante dos efeitos catastróficos da falência, tais como, entre outras,
publicação de edital, arrecadação de bens, encerramento de contas bancárias,
medidas já em andamento (fls. 454/610).

Ressai imprescindível a concessão de liminar concedendo efeito suspensivo à
decisão de 21.05.2013 do sr. juiz “a quo”.
337.

VI) PEDIDOS
“Não haverá consolo maior à alma do juiz do que tanger o processo com
inteligência e sabedoria, para, de suas mãos deslumbradas, ver florir a obra plástica
e admirável da criação do justo, do humano na vida.” Galeno Lacerda.

338.

Considerando que:
 há, nos autos, inequívoca presunção de culpabilidade em desfavor do sr.
Newton Freitas, ao arrepio do princípio da presunção de inocência
assegurado pela Constituição Federal;
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 as investigações da Comissão Inquérito instituída pelo Banco Central
ainda estão sob reexame da Polícia Federal, por determinação do
Ministério Publico Federal, e do próprio Banco Central; por conseguinte,
não podem servir de sustentáculo para decisões judiciais, máxime a
decretação de falência de 6 empresas;
 o convencimento do sr. juiz, tendo por base tais investigações, foi
precipitado, seja pela falta do crivo da autoridade judicial criminal sobre
elas, seja pela falta do contraditório, seja ainda pela falta tempo para o
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irreparáveis à Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e os demais

fls. 62

exame dos relatórios pelo próprio magistrado (aproximadamente 20 mil
folhas);
 apesar de tantas ênfases de fraudes pela Comissão de Inquérito e pelo sr.
liquidante, ele (sr. liquidante), ao longo de quase 2 anos de gestão, não
promoveu nenhuma ação propondo a revogação de atos ilícitos ou ação
revocatória, na forma dos arts. 129 a 138 da Lei nº 11.101/2005;

 em algum momento, restará provado que as empresas não são
deficitárias e que o sr. liquidante, o sr. promotor e o sr. juiz ignoraram o
princípio da ampla defesa, tornando os processos acusatórios uma
verdadeira aberração à Constituição Federa;
 o STF, o STJ e todos os tribunais, mesmo na proteção de bens jurídicos de
muito menor estatura que a vida de 6 pessoas jurídicas e a vida
empresarial de um cidadão, exigem a justa causa e o devido processo
legal; assim sendo, o TJCE não deixará prosperá as arbitrariedades
contidas nestes processos;
 não há a impossibilidade do prosseguimento das atividades normais das
agravadas;
 não se verifica a hipótese de falência em função do ativo não ser suficiente
para cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos quirografários (Lei
nº 6.024, art. 21, ‘b’);
 também não se verifica a hipótese de falência em função de fundados
indícios de crimes falimentares (Lei nº 6.024, art. 21, ‘b’);
 também não se verifica a hipótese de desconsideração da personalidade
jurídica;
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o agravante solicita a V. Exª:

a) seja este recurso conhecido com a atribuição de efeito suspensivo à decisão
agravada, em sede liminar, nos termos do art. 527, III, do CPC, a fim de
suspender a decisão objeto do presente agravo;
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 não foi de interesse do interventor/liquidante, do sr. promotor e do sr. juiz
a garantia do direito de defesa ou do contraditório aos investigados
porquanto as acusações são insubsistentes e desfalecerão à mingua de
suporte fático e jurídico;

fls. 63

b) sejam intimadas as agravadas para o oferecimento de contrarazões;
c) ao final, seja provido este recurso, com a reforma definitiva da decisão do decreto
falimentar e confirmação da liminar;
d) por conseguinte, determinar aos acionistas das agravadas tomarem a si o
prosseguimento das atividades da empresa;
e) caso subsista o decreto falimentar, “ad argumentandum tantum”, seja
parcialmente provido este recurso nas questões pontualmente requeridas neste
308, 316, 320, 322, 328, 331 e 334.

Os agravantes solicitam a V. Exª, se for o caso, decretar a suspensão dos atos
de falência em face da prejudicialidade externa.
339.

O agravante solicita ainda a V. Exª o envio de citações ou intimações ao
advogado signatário desta peça (CPC, art. 39, I).
340.

A presente peça não tem o condão de modificar o inconformismo dos
agravantes com os atos de intervenção e de liquidação extrajudicial, todos “sub judice”.

341.

VII) PROVAS
O agravante, para provar o alegado, protesta por todos os meios admitidos
(Código Civil, art. 212), em especial, se necessário for, a juntada posterior dos processos
intentados na Justiça Federal e dos processos administrativos instaurados pelo Banco
Central do Brasil, bem como juntada posterior de documentos, ouvida da parte, oitiva de
testemunhas e perícia.
342.

As cópias reprográficas de documentos apresentados são autênticas, sob a
responsabilidade pessoal do subscritor (CPC, art. 365, IV).
343.

VIII) PRIORIDADE
Os agravantes solicitam ainda a V. Exª, na forma do art. 69-A da Lei nº 9.784,
prioridade na tramitação desta ação em face da presença do sr. José Newton Lopes de
Freitas, nascido em 15 maio 1951, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.
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344.
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agravo nos itens 106, 126, 204, 219, 230, 235, 239, 246, 252, 269, 286, 300, 307,

fls. 64

IX) APÊNDICE: LAUDO DE PERÍCIA CONTÁBIL
N. Termos
P. Deferimento
Fortaleza (CE), 29 de maio de 2013.
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Angélica Gonçalves Lopes
OAB-CE 23.484

(i) XXVI - Conhecer dos recursos de decisões do Banco Central do Brasil;
(ii) Art. 2º Constatado o descumprimento dos padrões de capital ou dos limites referidos no art. 1º, o Banco
Central do Brasil convocará os representantes legais da instituição e, caso entendido necessário, seus controladores,
para informarem acerca das medidas que serão adotadas com vistas à regularização da situação. § 1º
O
comparecimento dos representantes legais da instituição ou de seus controladores deverá ocorrer no prazo máximo de
cinco dias contados da data da convocação, que poderá ser formalizado mediante lavratura de termo específico por
parte do Banco Central do Brasil. § 2º Deverá ser apresentado ao Banco Central do Brasil, em prazo por ele fixado, não
superior a sessenta dias, contado da data da convocação referida no § 1º ou da lavratura do termo
de comparecimento, para aprovação, plano de regularização referendado pela diretoria da instituição e pelo conselho de
administração, se houver, contendo as medidas previstas para enquadramento e respectivo cronograma de execução, o
qual não poderá ser superior a seis meses, prorrogáveis, a critério da referida autarquia, por mais dois períodos
idênticos, devidamente fundamentadas as razões ao final de cada período. § 3º O auditor independente responsável pela
auditoria das demonstrações contábeis da instituição deve elaborar, mensalmente, relatório de acompanhamento da
execução do plano de regularização, o qual deve ficar à disposição do Banco Central do Brasil. § 4º Para efeito do
enquadramento nos padrões mínimos de capital e nos limites operacionais de que trata esta resolução, admite-se a
manutenção, pelo prazo máximo de noventa dias, de depósito em conta vinculada em montante suficiente para suprir
a deficiência verificada, observado que: I - será considerado como parte integrante do PR da instituição; II - pode ser
realizado em espécie ou em títulos públicos federais aceitos nas operações de redesconto do Banco Central do Brasil; III
- deve ser mantido em conta específica de custódia no Banco Central do Brasil; IV - somente será liberado mediante
autorização expressa do Banco Central do Brasil.
(iii) Art. 9º Compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são
atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.
(iv) Lei nº 4.595, de 31 dez. 2004, art. 10, IX - A norma cinge o exercício da fiscalização pelo Banco Central do
Brasil às instituições financeiras. A limitação está interpretada no próprio Manual de Supervisãoi. Mas os agentes do BACEN
extrapolaram o escopo da vistoria e ampliaram a sua ação à Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. (fl. 152 do
processo administrativo nº 1101518670), administradora de cartões de crédito. O relato da inspeção realizada diretamente
na Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. está albergado nas fls. 34/46 do mesmo processo.
(v) A respeito da titularidade de ações nominativas, leciona Fran Martins:
“122. Ações nominativas são aquelas cujos proprietários são registrados na sociedade, que para tanto possui um
livro especial em que devem ser feitas as anotações relativas à pessoa que adquiriu ditas ações. Esse livro, “Registro de
Ações Nominativas”, serve, como diz a lei, de registro: é pela inscrição no mesmo do nome do acionista que se sabe quem é
o proprietário da ação. Ainda assim a lei não deu, nem poderia dar, a certeza absoluta de que aquele, cujo nome figura
nesse registro, é o proprietário da ação; dá a lei apenas uma presunção, pois pode ser provado que, apesar de figurar um
nome no registro, não é a pessoa o verdadeiro proprietário da ação como, por exemplo, quando houve fraude na inscrição.
De qualquer modo, como um registro geral, deve o livro conter os nomes de todos quantos possuem ações nominativas,
presumindo que esses são os verdadeiros donos das mesmas.
Esse registro é de grande importância para a sociedade, pois o exercício dos direitos das ações nominativas
decorre dele. Tanto que não é necessário que a sociedade emita certificados dessas ações, nem que os proprietários das
mesmas, no momento do exercerem os direitos que elas lhes concedem (participar das deliberações sociais, votar, receber
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dividendos etc.), exibam os títulos representativos das ações. Ainda exibindo esses títulos, os portadores dos mesmos
só exercerão os direitos se os seus nomes estiverem inscritos no registro. Daí poder a sociedade exigir de quem se
apresenta como proprietário de ação nominativa a sua identidade (art. 126) mas não a exibição do certificado da ação.
Com aquela identidade se verificará se a pessoa é a mesma cujo nome está inscrito no livro, uma vez que esse deve conter
os dados relativos à sua identificação, bem como o número de suas ações.
Por essa razão, também, os certificados das ações nominativas não são reivindicáveis, pois o exercício dos direitos
dos acionistas não decorre desses certificados e sim da inscrição do acionista no livro de registro. A própria negociação das
ações só se faz através de averbações nesse livro, segundo os termos de transferência lavrados em um livro complementar,
o de “Transferência de Ações Nominativas”. Os direitos do acionista nominativo são assegurados, assim, pelos
assentamentos existentes no “Registro de Ações Nominativas”, pela presunção legal que a lei dá de que aqueles cujos
nomes nele figuram são os proprietários das ações, tendo, desse modo, o status de sócios da sociedade.
123. Para que se verifique a transferência de uma ação nominativa, necessário será, em regra, um termo de
cessão, assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes, em um livro próprio,
complementar ao “Registro das Ações Nominativas”, denominado “Transferência de Ações Nominativas”. O
simples lançamento de termo, de cessão, entretanto, não é suficiente para que os direitos do sócio sejam transferidos de
uma pessoa a outra. Serve, esse termo, de base para quem sejam feitas averbações no “Registro de Ações Nominativas”,
como elemento comprobatório de que a transferência foi licitamente realizada. Mas se ocorrer apenas o termo de cessão,
ainda que assinado pelo cedente e pelo cessionário, o adquirente da ação só se integra no estado de sócio quando tal
transferência é devidamente averbada no “Registro de Ações Nominativas”, pois só esse dá a presunção de que a pessoa
nele inscrita é a proprietária da ação.” Martins, Fran, 1913-1996. “Comentários à lei das sociedades anônimas/Fran Martins;
revista e atualizada por Roberto Papini”. 4. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 120/121.
(vi) Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes,
revestidos das mesmas formalidades legais: I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou
averbação: a) do nome do acionista e do número das suas ações; b) das entradas ou prestações de capital realizado; c) das
conversões de ações, de uma em outra espécie ou classe; d) do resgate, reembolso e amortização das ações, ou de sua
aquisição pela companhia; e) das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações; f) do penhor, usufruto,
fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de qualquer ônus que grave as ações ou obste sua negociação.
(vii) Art. 31. A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de
"Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de
proprietária fiduciária das ações. § 1º A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de
"Transferência de Ações Nominativas", datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos
representantes.§ 2º A transferência das ações nominativas em virtude de transmissão por sucessão universal ou legado, de
arrematação, adjudicação ou outro ato judicial, ou por qualquer outro título, somente se fará mediante averbação no livro
de "Registro de Ações Nominativas", à vista de documento hábil, que ficará em poder da companhia. § 3º Na transferência
das ações nominativas adquiridas em bolsa de valores, o cessionário será representado, independentemente de
instrumento de procuração, pela sociedade corretora, ou pela caixa de liquidação da bolsa de valores.
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