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1. INTRODUÇÃO
1.1

CONTEXTUALIZAÇÃO

Os recentes trabalhos de supervisão na Oboé CFI têm evidenciado uma série de problemas
na instituição, desde deficiências de controles internos e falhas contábeis até a superavaliação de
ativos, com a deficiência de constituição de provisões em sua carteira de crédito. Adicionalmente, a
instituição apresenta conduta reprovável ao adotar medidas protelatórias para evitar a aplicação de
ajustes e determinações da fiscalização, além de submeter suas demonstrações financeiras com
sucessivos atrasos. Todos esses pontos, além de questões relacionadas à situação econômicofinanceira e cumprimento de limites operacionais, contribuem para a manutenção da instituição na
situação de Evidência desde agosto de 2009.
O presente trabalho partiu do objetivo inicial de avaliar a exposição ao risco de crédito da
carteira própria e das carteiras cedidas que, porventura, trouxessem impacto para a situação
econômico-financeira da Instituição. Para alcance do objetivo proposto, portanto, o escopo do
trabalho incluía não apenas a análise das operações em curso na Oboé CFI, mas também de
operações que eventualmente estivessem em carteiras de fundos de investimento e até de empresas
não financeiras, buscando-se, assim, uma avaliação do risco de contágio e até mesmo do risco de
reputação do conglomerado financeiro Oboé.

1.2

COMPOSIÇÃO DO GRUPO OBOÉ

O conglomerado financeiro Oboé, formado pela Oboé CFI e pela Oboé DTVM, está inserido
em um grupo maior, neste trabalho denominado de Grupo Oboé, formado por empresas não
financeiras, com objetivos sociais diversos, e fundos de investimentos administrados pela Oboé
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Distribuidora. O grupo é apresentado no sítio da Oboé CFI na internet (www.oboe.com.br) como
1
Conglomerado Empresarial José Newton Lopes de Freitas •

Empresa

Auditoria
Externa

KPMG
I. Oboé CF! S/ A (CNPJ 01.432.688)
Oboé DTVM S/ A (CNPJ 01.58!.283)
KPMG
3. Oboé Holding Financeira
(CNPJ 23.533.896)
4. Cia. Educacional Rancho Alegre
(antigo Instituto Cultural Oboé)
(CNPJ 05.213.713)
5. Advisor Gestão de Ativos S/ A
(CNPJ 09.127.491)
6. Cia. de Investimento Oboé
(CNP.J 09.135.516)
7. Oboé Tecnologia e Serviços
Financeiros S/A (CNPJ 35.222.090)
8. Cia. Securitizadora de Créditos
Financeiros São Mateus
(CNP.J 23.497.571)
9. Power Serviços de Comunicação S/A
(CNPJ 09.136.454)
I O. Magazines Brasileiros Ltda.
(CNP.J 41.297.375)
11. Clarinete Promotora de Vendas e
Serviços Financeiros Ltda.
(CNPJ 02.077.222)
I
')

Exposição a
Risco de
Crédito

s
s

Diretorpresidente/Gestor

Sócio Majoritário

Oboé Holding
Oboé Holding

Newton Freitas
Newton Freitas

Newton Freitas

s

Alessandra Sales
Fontenele 2

Newton Freitas

Newton Freitas 2

Newton Freitas

Batuta FIP 2
Oboé Holding
Financeira 3

Newton Freitas

Newton Freitas 2
Alessandra Sales
Fontenele 2

Newton Freitas
Alessandra Sales
Fontenele

José Maynard
''

4

5

__j

1

Consulta realizada em 17/6/2011. Há incorreções ou desatualizações no organograma societário apresentado, visto que
a Oboé Tecnologia e Serviços não é subsidiária da Cia de Investimentos Oboé. Ademais, o Batuta FIP estaria mais bem
representado se estivesse indicado sob a Oboé CF! e a Oboé DTVM, que são os cotistas majoritários.
2
Fonte: Expediente Oboé CF! datado de 27.6.20 11.
3
Acionistas: José Newton Lopes de Freitas, José Alberto de Melo Maynard, João Gualberto Moreira de Queiroz e
Cícero Adalberto de Paula Viana. Fonte Sisbacen/PCFJ860 (consulta em 1/7/2011).
4
Acionistas: Simone Oliveira Lopes de Freitas, Maria José Oliveira Lopes de Freitas e José Newton Lopes de Freitas.
Fonte Sisbacen/PCFJ860 (consulta em 1/7/2011).
5
Acionistas: Virna Oliveira Lopes de Freitas e Maria José Oliveira Lopes de Freitas. Fonte Sisbacen/PCFJ860 (consulta
em 1/7/2011).
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Os quadros a seguir apresentam uma síntese das empresas e fundos do grupo, cujos interrelacionamentos estão ilustrados no organograma anexo à fl. 7- f .
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Fundos 6
I. Regente FIM CP (CNPJ 10.682.684)
Dueto FIM (CNPJ 11.090.133)
3. Multicred FIDC (CNPJ 09.374.177)
4. Jazz FIDC (CNPJ 11.384.634)
5. Clássico FIDC (CNPJ 10.922.541)
6. Batuta FIP (CNP.l 09.207.178)
7. Erudito FICFIM (CNPJ 11.116.794)

1.

Auditoria
Externa

Exposição a Risco
de Crédito

800
800

s
s
s
s
s

KPMG
BDO
KPMG
KPMG

·-·

800

Luiserg10

368 9
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Administrador
Oboé
Oboé
Oboé
Oboé
Oboé
Oboé
Oboé

Gestor

DTYM
DTVM
DTVM
DTYM
DTVM
DTVM
DTVM

i

''

Newton Freitas '
Newton Freitas i
Oboé DTVM i
Oboé DTVM i
Oboé DTVM;
Oboé DT~M I
Newton Freitas i

1.3 HISTÓRICO DE INSPEÇÕES NA OBOÉ
Fatos relevantes da Inspeção Data-Base 31/3/2009 (Pt 0901451557):
a) Inspeção Geral Integrada;
b) Ajustes da fiscalização: de R$ 19,0 milhões, relativos à provisão de créditos e pendências
de conciliações bancárias, resultando num Patrimônio de Referência Ajustado de R$ 7,3
milhões negativos;
c) Termo de Comparecimento Desuc/GTFOR-2009/1, de 6/8/2009, que determina promover
os ajustes contábeis e elaborar Plano de Reestruturação no prazo de trinta dias,
prorrogado por igual período;
d) A sociedade não efetuou os ajustes de forma satisíàtória e também não apresentou o
Plano de Reestruturação;
e) Instituição fora da curva do segmento foi classificada como "Em Evidência" em
20/8/2009 por grave comprometimento da situação econômico-financeira,
descumprimento dos limites patrimoniais e deficiências de controles internos.
Fatos relevantes da Inspeção Data-Base 30/6/2009 (Pt 1001470824):
f) Inspeção Modular;
g) Ajustes da fiscalização (Desuc/GTFOR-2010/44, de 7/4/2010): R$ 5,8 milhões, sendo
R$ 4,0 milhões relacionados com créditos de baixa liquidez, incluindo ajustes da
fiscalização determinados para a data-base março/2009 e não efetuados pela CFI;
h) Esses ajustes não foram reconhecidos de imediato, sob a alegação de que "ocorrências

posteriores (liquidaçâolcessão ou reclass[jic.:ação) di.spensam tal provisionamenro··;

6 Pos:;ucm outros fundos em

fns~ pr~-operacional:

68-5
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i) Verificou-se que a Advisor Gestão de Ativos S.A. tem se constituído em uma empresa do
grupo para a aquisição de créditos de difícil recuperação, objetivando limpar o balanço da
Oboé CFI, melhorando a situação econômica e financeira desta última e ferindo o art.6°
daRes. 2.836, de 30.5.2001.
j) Iniciou-se a política de transferência de créditos de baixa li qui dez para o Fundo Regente,
do qual a Oboé CFI é a única cotista, evitando o aprovisonamento na financeira.
Fatos relevantes da Inspeção Data-Base 31/12/2009 (Pt 1001483487):
k) Março a junho/20 10: Inspeção Modular;
I) Ajustes da fiscalização: R$ 16,0 milhões, sendo R$ 11 ,O milhões em aplicações ela Oboé
CFI em cotas do Fundo Regente, R$ 461 mil em Operações de Crédito, R$ 1.360 mil
referente a créditos com ligadas, R$ 344 mil sobre créditos cedidos com coobrigação, e
outros Valores e Bens R$ 2,6 milhões.
m)9/6/2010: Lavrado Termo de Comparecimento Desuc/GABIN-2010/2 que visa promover
os ajustes contábeis das datas-base de 30/6/2009 (R$ 5,8 milhões) e de 31/12/2009 (R$
16,0 milhões) e elaborar Plano de Reestruturação no prazo de trinta dias;
n) 5/7/2010: Apresentado 1° Plano de Reestruturação, prevendo capitalização de R$ 3,0
milhões, que foi rejeitado pela fiscalização, por contemplar apenas R$ 3, 7 milhões dos
R$ 16,0 milhões de ajustes determinados para a data-base de 31112/2009. Acatado,
porém, pela fiscalização a redução dos ajustes para R$ 13,3 milhões;
o) 2617120 1O: Informado pela CFI que os ajustes da fiscalização foram contabilizados em
30/6/2009 e em 31/12/2009, resultando em deficiência de PL mínimo de R$ 6,9 nülhões,
mas sem publicação dos respectivos balancetes. Também foi apresentado um 2° Plano de
Reestruturação, prevendo capitalização de R$ 2,5 milhões, sendo R$ 1,O milhão pleiteado
ao DEORF emjunho/2010.
Em 7/112011 o DEORF aprovou aumento de capital na Oboé DTVM, de R$ 2,2 milhões
para R$ 4,2 milhões, mediante capitalização de reservas de lucros (Pt 1001490048, de 27.8.2010).
Já nos dias 1411/2011 e 1113/2011 a Oboé CFI teve autorizados dois processos de aumento de
capital, sendo o primeiro, de R$ 1,O milhão 7, por integralização de capital pelo sócio majoritário, e
o segundo, no valor de R$ 3,0 milhões 8, mediante subscrição e integralização de ações pela empresa
DWI Estruturadora de Negócios Ltda., que passou a integrar a sociedade 9 .
7

Pt 1001484575, de 25/6/2010.
Pt 1001489576, de 23/8/2010.
9
A instituição também submeteu à apreciação do Banco Central proposta, aprovada na AGE de 27/10/2010, de cisão
parcial do capital da Oboé DTVM, para posterior incorporação da parcela cindida pela Oboé CF!, no valor de R$ 3,2

8
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Em 18/3/2011 a Oboé CFI fez publicar no Jomal O Estado as demonstrações financeiras de
30/6/2010, sobre as quais destacamos:

"(. ..)as renegociações dosfinanciamentos da cprteira comercial é
parte inerente ao modelo de negócios da OBOE Crédito,
Financiamento e Investimento S.A., que tem nesse instrumento uma
alternativa para oferecer à sua base de clientes linha de crédito
semelhante à conta-corrente garantida. Entretanto, o sistema
operacional que processa essa carteira não está parametrizado para
perrnitir a identificação da totalidade das operações que foram
renegociadas sob esse formato. Embora a Administração mantenha
controles manuais sobre o inventário dessas transações, não foi
possível aplicarmos procedimento de auditoria S~(/icientes para avaliar
a integridade dessa população e, consequentemente, dimensionar seu
impacto sobre a provisüo para crédito de liquidação duvidosa. (. ..)"
q) A CFI acatou os ajustes da fiscalização em 31112/2009, mas promoveu a reversão parcial
das provisões sobre TVM, operações de crédito e cessão de créditos na posição de
30/6/201 O, no valor de R$ 11,7 milhões. Os papéis de trabalho e o parecer da KPMG
analisados pela equipe do Desuc/GTFOR não permitiram conferir a liquidação efetiva e
regular dos créditos. A KPMG tampouco se manifestou sobre a recuperação de créditos
baixados como prejuízo, no valor de R$ 2, 7 milhões, ocorrida no 1o semestre/20 1O.
A íàlta de manifestação plena e conclusiva dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras de junho/20 1O, bem como a íàlta de publicação das demonstrações
financeiras de dezembro/20 1O, não divulgadas até a data de conclusão do presente trabalho, são
íàtos que expõem a fragilidade da situação econômico--financeira do grupo Oboé e que impuseram a
necessidade de realização de novas investigações em data-base recente.

1.4ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Vide Anexo Organograma Grupo Newton. (fl.

-f 1 )

milhões, representado por cotas do Batuta FlP (Pt 1001496182, de 5/1112010). O DEORF aguarda manifesração do
DESUC para prosseguir a análise.
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p) A KPMG se absteve de opinar quanto à regularidade e suficiência da provisão sobre
operações de crédito. No item 3 do parecer a auditoria independente atesta:
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2. PRINCIPAIS PRODUTOS E OPERAÇÕES

O registro e o controle das operações de crédito da Oboé CFI é realizado no Sistema
Finance, que, segundo informado pela gerência responsável, abriga todas as operações contratadas
incluindo, além daquelas da carteira própria, as cedidas com e sem coobrigação. Referido sistema
foi desenvolvido pela empresa SOFTPAR, que disponibilizou a esta equipe de fiscalização os
descritivos dos bancos de dados e suas tabelas.
Para avaliação da carteira de crédito foram selecionadas e requisitadas, no dia 2/5/2011, dez
tabelas do Finance. Após várias tentativas frustradas por problemas técnicos, uma cópia da base de
dados foi entregue dia 9/5/2011.
Feitas as análises e os fechamentos contábeis, observou-se que as operações cedié.as sem
coobrigação para os fundos administrados pela Oboé DTVM não constavam da base de dados
fornecida, ao contrário do que havia sido atestado pelos gerentes de crédito.
Durante reunião com os dois gerentes da área de crédito, o contador e o gerente da área de
TI da financeira, ocasião em que foram confrontados em suas justificativas, foi informada a
existência de outro banco de dados contendo as operações cedidas sem coobrigação, e registradas
nos ativos dos fundos, que totalizam R$ 46,6 milhões.
Tal revelação expôs a dificuldade de obtenção de informações confiáveis da Oboé CFI. Em
11/5/200 l foram formalmente requisitadas as bases de dados antes omitidas.
Diversos problemas ocorreram em relação ao fomecimento dessas informações:
a) Em 13/5/2011, o CPD da financeira disponibilizou apenas três dos quatro fundos
cessionários de créditos, sob a alegação de que a gravação em DVD dos dados do Fundo
Dueto demandaria muito tempo;
b) Horas depois, porém, foi entregue outro DVD contendo os dados do fundo faltante,
representados por somente 63 operações, o que invalidou a explicação oferecida para a não
entrega dessas informações.
Em face dessas inconsistências, reiteramos nossa reqmstçao por meio do Ofício
Desuc/GTNOR/Cosup-02-2011/18, de 17/5/2011. Como resposta, em 18/5/2011 foi disponibilizada
Preparado por: Batista. José Roberto.
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Em reunião, o controlador, Sr. Newton Freitas, esclareceu que as operações registradas fora
do Sistema Finance, portanto com empresas não financeiras do grupo, eram controladas em
separado para que não houvesse incidência de IOF, já que aquele software não estaria
parametrizado para esse tipo de registro. Essa justificativa se mostrou improcedente por informação
da própria SOFTPAR, desenvolvedora do software.
Em contato posterior com o diretor da Oboé DTVM, Sr. Joeb Guimarães, foi esclarecido,
contudo, que as operações de crédito com empresas não financeiras do grupo Oboé cedidas ao
Fundo Dueto, e não registradas no Finance, se tratam, na prática, de registros escriturais de CCBs
que lastreiam Letras de Câmbio emitidas pelas empresas não financeiras e adquiridas pelo Fundo
Dueto. Essas transações estão analisas em detalhe no item O.
Finalmente, em 20/5/2011, as bases de dados do Finance foram entregues completas.
De posse dos dados fornecidos, foram feitas as análises na carteira de crédito, contendo
todas as operações registradas na CFI, as cedidas com coobrigação para vários bancos e fundos
externos, e as cedidas sem coobrigação para os fundos administrados pela Oboé DTVM.
Analisando o universo das operações sob outros aspectos, concluiu-se que a maior carteira
na CFI é de operações de CRÉDITO ROTATIVO VINCULADO AO CARTÃO DE CRJ~DITO,
originadas na empresa administradora de cartões Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S/A
(Oboé Card). Essa carteira corresponde a 93.521 operações, no montante de R$ 64.066.179,91,
significando 4 7% do total das operações de crédito da CFI.
O teste de avaliação da classificação de risco das operações pelo critério de atraso não
apontou qualquer inconsistência, ou seja: todas as operações, analisadas individualmente estavam
corretamente classificadas por este critério. Entretanto, o arrasto das operações ativas para o risco
"H", de clientes em Prejuízo, e o arrasto da pior classificação de operações de mesmo cliente para
resultado·
as de m'êh.qr risco., produziram o seauinte
b

" ~o·p~

SEQ
4-

-~''-'"""

DESCRIÇÃO

Arrasto de operações de clientes com operacões em preiuízo

SALDO
CFI
175.102,54

SALDO
REGENTE
50.982,90

AJUSTE
CFI
167.343,60

AJUSTE
REGENTE

J

31.380,9•

.Preparado por: Batista, José Roberto.
Lóscio. Luís Carlos, Maurel e Thaís
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planilha Excel contendo a relação de oito operações contratadas com empresas não financeiras do
grupo Oboé, todas cedidas ao Dueto FIM (Fundo Dueto) e não registradas no Sistema Finance, no
valor de R$ 12,9 milhões.
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Por outro lado, não encontramos indicador ou informação a respeito de controle de grupos
econômicos o que, caso existisse, certamente esse critério de arrasto produziria um impacto maior.
CARTEIRA VINCULADA AO CARTÃO OBOÉ CARO
A análise da carteira de operações registrada na CFI e Fundo Regente, vinculada ao Oboé
Card demonstrou uma situação atípica em relação às demais operações da CFI. Nesta base, não
havia operações nas situações de liquidada, encerrada. ou cancelada. Havia somente operações
ativas e em dia, e ainda com as seguintes características:
a) Estavam classificadas em risco ''A";
b) Haviam sido incluídas na carteira em dezembro de 201 O em sete lotes, com datas distintas;
c) Venciam em janeiro/20 11, em datas equivalentes a trinta dias da data registrada no Finance.
Os responsáveis pela área de crédito informaram que essas operações são substituídas
mensalmente, na medida em que vão vencendo, por novos créditos oriundos da Card. Este processo
de substituição de papéis é feito de fonna eletrônica, e não existe liquidação financeira entre a Card
e a CFI. A Card substitui as operações, à medida que vão vencendo, por novos lotes de créditos de
cartões, que podem ser faturas ou operações isoladas de compra de clientes dos eartões.
Independentemente do vencimento desses débitos na Card, a CFI e o Fundo sempre registram essas
operações com vencimento em torno de 30 dias após o registro da operação. Também não há í1uxo
financeiro entre os clientes e a CFI, uma vez que todo ·) t1uxo se dá com a própria Card.
O í1uxo financeiro e operacional entre a Card e a CFI é diferente do que é comumente
encontrado no mercado, onde as administradoras repassam às financeiras/bancos as parcelas de
fàturas não pagas, como confirmado pela KPMG, responsável pela auditoria da CFI, e que nos deu
apoio no processo de conhecimento do negócio cartão de crédito. No caso da Oboé, a Card repassa
parcelas de compras dos clientes, compras avulsas, ou até mesmo as faturas inteiras. Essa
singularidade dificulta muito a análise e cruzamento das responsabilidades entre os clientes na Card
e na CFI ou fundos.
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Merece registro o fato de que as operações de cartão que são carregadas na CFI e fundos
sempre apresentam vencimento em torno de 30 dias após a emissão, enquanto na Card as faturas
são geradas com um prazo de em torno de 1O dias do seu vencimento, como é comum no mercado
de cartões de crédito.
Nesse cenário, tornou-se necessária uma análise mais detalhada das operações oriundas da
Oboé Card, a fim de checar a consistência com os dados obtidos na CFI e registrados no Finance.
Assim, em 20/5111, pelo ofício Desuc/GTNOR/Cosup-02-2011/23, (íl/4'6 ) foram
requisitadas, para atendimento no prazo de 48 horas, informações detalhadas dos agrupamentos
contábeis de empresas não-financeiras do grupo econômico, em versão impressa e em meio
magnético, íàzendo-se constar, em relação Oboé Card:

"b) Com relação à Oboé Tecnologia e Serviços SIA: relação analítica dos Créditos a
Receber de usuários e de Empresas, das obrigações por Operações com Cartão e das
Obrigações com Instituições Financeiras-Empréstimos/Conta garantida:····
Paralelamente, em contato direto com técnicos da área de informática da Oboé Card, foi
entregue uma relação das 417 tabelas que compõe o banco de dados do cartão. Foram selecionadas
dezesseis tabelas e requisitadas suas bases na data de 31/12/2010, por e-mail de 26/5/2011 (às
17h41 )_ Nessa requisição, fez-se constar:

"As tabelas deverão ser copiadas integralmente (exceto o cadastro, conforme acima
descrito) em sua forma original, sem preocupação com conciliações contábeis que
eventualmente sejam feitas nas rotinas normais de fechamento de mês". Esse traballw,
caso julguemos necessário, será realizado pela nossa equipe junto à sua área Contábil
Favor gerar as tabelas num formato que possa ser importado pelo ACCESS versão 2007.
Gostariamos de receber essas solicitações até amanhã à tarde (271512011) . .,
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Consideramos esse procedimento como decorrente da necessidade de caixa da Card, pois
sendo os clientes obrigados a um pagamento mínimo de somente 10% até maio/20 11 (passou para
15% a partir de junho), é notório que uma operação de cartão como um todo necessita de um fôlego
financeiro grande, pois os clientes podendo pagar uma pequena parcela, produzem um significativo
descasamento de prazos, à medida que a Card tem que homar o lojista 30 dias depois da venda.
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No mesmo dia 26 de maio, a equipe de TI da Oboé Card relatou a impossibilidade de
fornecer os dados naquela data-base, em razão da insuficiência de área em disco. A data-base foi,
então, alterada para 31/3/2011, em comum acordo com os técnicos da Card. No dia seguinte,
27/5/2011, fomos informados que também não seria possível o fornecimento nessa data-base, pois
também seria necessário baixar back-up. Imediatamente concordamos que fosse entregue a cópia
das tabelas da base de dados corrente, pois desta forma não haveria o problema da área em disco.
Tendo em vista o não recebimento das bases de dados, foi expedida a carta de reiteração
Cosup/GTNOR/Cosup-02-20 1111 OI A, em 3/6/2011, (í1s. li-.3) concedendo 24 horas para o
atendimento. No dia seguinte, recepcionamos carta tlrmada pelo diretor-presidente da Oboé Card,
Sr. José Maynard, afirmando dentre outras coisas, que o Banco Central "não dispõe de poder" para
fiscalizar empresas não financeiras, a exemplo de administradoras de cartão de crédito.
Concomitante a essa resposta, o Sr. Maynanl orientou os técnicos da Oboé Carcl a não
atender a equipe do Banco Central. Esse fato foi relatado pelo técnico da área contábil, Sr . Stênio
Moreira, que enviou-nos um e-mail com a orientação recebida (f1s.T1Li ). O mesmo procedimento
ocorreu com o diretor de tecnologia, Sr. João Gualberto que, solicitado a fazer alguns
esclarecimentos técnicos, afirmou que o presidente da empresa havia obstado os contatos.
Em 8/6/2011 foi entregue ao dir,etor-presidente do conglomerado Oboé o Ofício n°
13/20 11/Desuc/GTNOR/Cosup-02, (flsl1-)/!7'j3 indicando todas as pendências que ainda restavam,
decorridos mais de um mês do início dos trabalhos, e concedendo prazo de 48 horas para
regularização. Em 10/6/2011, foi apresentada resposta registrando algumas pendências atendidas e
tentando justificar outras. Sobre a falta de entrega da base de dados das operações geradas na Card,
alegava que a empresa estria desenvolvendo programas específicos para atender a fiscalização, o
que contraria o pedido formulado, que foi tão somente de fornecer cópias das tabelas da base de
dados na data conente.
Mesmo sem dispor de toda a base de dados da Oboé Card, foram realizadas análises com as
informações disponíveis no Sistema Finance da CFI, ocasião em que foram apurados indícios de
irregularidades, a seguir relatados:
a) Critério de operações duplicadas. Por este critério, consideramos haver indícios de
irregularidades o fato de um mesmo devedor com operações originadas na Oboé Card
possuir um contrato de crédito registrado no Fundo Regente, e outro na Oboé CFL, porém
com datas distintas de vencimento. Como o cartão Oboé possm uma única data de
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SEQ
1-

DESCRIÇÃO
Operações de mesmo cliente na CF! e no Fundo Regente e/data de faturamento
e vencimentos diferentes

SALDO
REGENTE
17.688.144,91

b) Critério de clientes com mais de um recebíve! registrado em seu nome na Oboé CFI, com
datas distintas de vencimento, excetuando aqueles clientes que possuem operações
registradas também no Fundo Regente, evitando desta forma duplicidade de critérios para os
mesmos clientes. Por se tratar de análise eletrônica, com grande volume de operações,
adotamos o critério de considerar como regular somente a metade do conjunto de operações
de mesmo cliente. Nesses critérios encontramos os seguintes números:

SEQ
2Clientes com 8 faturas
3Clientes com 7 faturas
4Clientes com 6 faturas
5Clientes com 5 faturas
6Clientes com 4 faturas
!7Clientes com 3 faturas
i 8Clientes com 2 tàturas

DESCRIÇÃO
da Card na CF! sem
da Card na CF! sem
da Card na CF! sem
da Card na CF! sem
da Card na CF! sem
da Card na CF! sem
da Card na CF! sem

SALDO
CFI
2.426,70
5.804,89
19.743,80
104.154,15
554.038,05
2.704.863,79
8.855.567,86

Regente
Regente
Regente
Regente
Regente
Regente
Regente

c) Critério de cruzamento das responsabilidades dos funcionários que trabalham no grupo
Oboé, que são empregados das empresas Cla.rinete Vendas Ltda., Power Serviços de
Comunicação S.A. e Magazines Brasileiros Ltda. Existem funcionários com até nove
operações em dezembro, com datas de vencimento distintas entre si e diferentes do dia do
recebimento do salário, e com saldos muito acima dos seus rendimentos salariais. O pior
caso é o listado a seguir:
Colaborador

CPF
1167188381

MATEUS WINGRY BOA VENTURA LOPES

Pn:parado por: Batista. José Roberto,

EMPR

I

SAL BRUTO .

MAG

882,00
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vencimento, torna-se suspeita a existência de um recebível com data de vencimento
diferente da data de pagamento por parte do devedor. Como as operações do Regente são
registradas na Cetip, e passam pelo crivo da Oboé DTVM, consideramos como regulares
essas operações, e com indícios de irregularidades, as registradas na Oboé CFI. Nesse
critério encontramos os seguintes números:
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Em face de todos esses problemas, em 15/06/2011 fizemos uma reunião com o controlador
do grupo Oboé na sede do BACEN em Fortaleza contando, afora a equipe local e a da inspeção,
com a presença do Sr. Altamar Garcia Mendes, Chefe Adjunto do Desuc, que foi até o local
especialmente para esta reunião. Nesta reunião cuja ata está às fls.20b ;zog, foram novamente
relatadas as históricas dificuldades que a Supervisão tem com o conglomerado, sendo relembrado o
fato de que a CFI têm dois Termos de Comparecimento. O Sr. Newton assumiu o compromisso de
disponibilizar todo o acesso necessário à equipe, para a realização do trabalho junto à Card. O relato
referente aos trabalhos executados na Card está no item 2.2 adiante .
.ÁREA DE CRÉDITO- AN.Á.LISE DE DOSSIÊS
A partir da geração de relatório dos maiores devedores no Grupo Oboé (CFI, operações
cedidas com coobrigação a outras IF e operações cedidas sem coobrigação a fundos administrados
pela DTVM) e das maiores operações individualizadas, relacionamos uma amostra, levando em
conta a relevância do saldo e se havia discrepância entre a avaliação de risco na data-base e aquela
efetuada pela fiscalização em trabalhos anteriores. Foram analisados, a luz daRes. 2682/99, vinte e
cinco clientes e suas respectivas operações, resultando no seguinte quadro de ajustes:
Ajuste nas operações analisadas com saldo na CFI:
..

Cliente
lido Piccoli
New Age Loc Veíc e Transpt Ltda
G B Gurgel ME

Risco Novo Risco
A
A
A

H
H
H

Saldo

Prov anterior

Prov adicional

297.265,68
166.106,95
94.250,38

1.486,33
830,53
471,25

295 . 779,35
165.276,42
93.779,13

Total do ajuste na CFI

554.834,90

Ajuste nas operações analisadas com saldo no Fundo Dueto:
Cliente
Ildo Piccoli
Portimão Invest e Particip Ltda.
WB Locação de Veículos Ltda
Reata Arquitetura e Eng. Ltda.
Total dos ajustes no Dueto

Risco Novo Risco
AA
AA
AA
AA

H
H
D

F

Saldo

Ajuste

46.675,52
553.659,17
236.088,09
510.470,81

46.675,52
553.659,17
23.608,81
255.235,41
879.178.91

Ajustes:
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AJUSTE CFI

557.623,01

554.834,89

Capitulação: Res. 2.682/99, Art. 2°.
Obs.: o fundo Dueto não possui impacto relevante na Oboé CFI, uma vez que os cotistas são em sua
expressiva maioria aplicadores de mercado. 10
DESPESAS ANTECIPADAS
Ao analisar o saldo da rubrica Despesas Antecipadas, decorrente de comissões pagas a gerentes,
corretores e a Oboé DTVM relativamente à contratação de operações de crédito ou à captação de
recursos para a financeira, foram efetuados os seguintes apontamentos e irregularidades:
a) Em primeiro lugar, a dificuldade de captação por outros meios, restringindo-se quase que
exclusivamente a captação via DPGE e a taxas mais elevadas (de até 14,35% a.a. e, em
média, 12,36% a.a. em 2010), arcando ainda com custo adicional em função de pagamentos
de elevadas comissões para os captadores constitui-se em mais um indício de dificuldades
ele captação e problemas de liquidez.
b) Do saldo de R$4)~84.985,50 na data-base, R$4.411.686,25 (90,31 %) se referiam a

comissões pagas em flmção de captações e apenas R$473.299,25 (8,69%) se ref;:!Iiê.m a
comissões pagas em função das operações de crédito.
c) Destaque-se que ao requisitar informações acerca das c01mssoes pagas aos maiores
captadores foram fornecidas planilhas em três momentos e cada uma delas diferente uma da
outra, o que indica, mais uma vez, a fragilidade dos controles internos da Instituição.
d) Da análise dos arquivos enviados, verifica-se que ao efetuar pagamento de comissão a
DTVM e, ao mesmo tempo, ativar o gasto em Despesa Antecipada na CFI, fazendo pmie as
duas empresas do mesmo grupo financeiro, ocorre, no momento do pagamento da comissão,
uma duplicação de ativos no Grupo, distorcendo a sua situação patrimonial. E, como as
captações em sua quase totalidade (91 ,81% '! só serão resgatadas em cinco anos, esta
supervalorização patrimonial perdura por longo período, o que indicaria a determinação de
um ajuste na CFI equivalente ao saldo residual referente ao pagamento de comissões à
10
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e) Entretanto, em função do não atendimento a nossas reqms1çoes da documentação
comprobatória dos pagamentos efetuados pela Oboé CFI à Oboé DTVM, ficamos
impossibilitados de atestar que esses pagamentos tenham realmente ocorrido, o que
demandaria o ajuste referido acima.
f) Assim, optamos pela não determinação do ajuste no atual momento, recomendando que este

assunto seja averiguado em toda a sua extensão nos trabalhos que se seguirão a partir das
providências que deverão ser adotadas por este Banco Central decorrentes da atual
fiscalização.
g) Por último, ao analisarmos a resposta a nossas requisições relativamente aos comprovantes
de recolhimento de tributos no exercício de 201 O, verificamos a ausência de qualquer
comprovante de pagamento efetuado a Oboé DTVM. Quanto aos gerentes foram enviados
comprovantes que demonstram o pagamento parcial das comissões e os respectivos
recolhimentos de impostos.
h) Diante da ausência dos referidos comprovantes recomenda-se comunicação à Receita
Federal do Brasil para que seja efetuada análise mais detalhada de possível sonegação fiscal.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
No 1o semestre/20 1O, a financeira contabilizou receitas de R$ 2,9 milhões relativas à
recuperação de créditos baixados como prejuízo, que não mereceram comentários por parte da
KPMG nas demonstrações financeiras de 30.6.201 O. Esse valor é composto por créditos eedidos
sem coobrigação para a empresa ligada Advisor Gestão de Ativos (R$ 500 mil) e para a MCF
Serviços de Correspondentes Bancários (R$ 2,0 milhões), além de recebimento de imóveis como
dação em pagamento (R$ 400 mil)_
Com relação à cessão de créditos para a Advisor Gestão de Ativos, chama a atenção o fato
de a liquidação financeira do negócio, realizada no dia 26/5/201 O, ter ocorrido mediante depósito
em espécie realizado por Roberto Simões Maia, CPF 669.669.497-87, que é funcionário da também
ligada Magazines Brasileiros Ltda., com salário bruto de R$ 1.186,00. Sr. Roberto Simões Maia foi
beneficiado com comissões pagas pela CFI, como remuneração por captação de depósitos, em valor
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DTVM em 31.12.2010, no montante de R$1.579_836,22, de acordo com as informações
disponíveis.
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Os créditos cedidos para a MCF Serviços de Correspondente Bancário Ltda. foram objeto de
Contrato de Negociação de Cédulas de Crédito Bancário celebrado em 29/6/2010, com liquidação
financeira no Banco Safra no mesmo dia. A MCF é empresa do mesmo grupo econômico ela DWI
Estruturadora de Negócios Ltda., que é a mais nova acionista da Oboé CFI, pela integralização de
capital no valor de R$ 3,0 milhões, homologado em março/2011. Outra empresa do grupo MCF, a
Telli-Tecnologia da Informação Ltda., também figura como compradora de créditos originados na
Oboé CFI. Em 1/4/2010, essa empresa firmou contrato de R$ 2,0 milhões com a Advisor Gestã.o de
Ativos para aquisição de créditos antes cedidos pela Oboé CFI. Com essas transações, o grupo MCF
aportou mais de R$ 7,0 milhões na Oboé CFI no exercício de 2010.
Sobre os imóveis dados em pagamento, foi inicialmente informado se tratar de recebimento
de créditos de José Aparecido Barreto, mediante arrematação de dois imóveis na cidade de São
Paulo, no valor de R$ 200 mil cada, conforme Razão. A CFI somente apresentou documentação
comprobatória relativa a um dos imóveis: apartamento 31 O do condomínio Paço do Trianon, situado
na Praça Alexandre Gusmão, 95, bairro Bela Vista-SP, cuja transferência de titularidade está
registrada na matrícula n° 73.988 do 4° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
Sobre o segundo imóvel, situado na Rua Araraguacema, 264/268, não foi disponibilizado
nenhum documento que comprove a existência de outro crédito com o cliente José Aparecido
Barreto ou que respalde o ato jurídico alegado pela Oboé CFI. Após diversas tentativas de
esclarecimentos com o contador, o gerente de crédito e o diretor administrativo, o Sr. Newton
Freitas relatou, em reunião ocorrida no dia 10/6/2011, que referido imóvel foi recebido em daçz~o de
pagamento do Sr. Jurandir Domício da Silva, em 20/8/2001, fato que é também relatado em
correspondência de 13/6/2011. Entretanto, o único documento fomecido como comprovante da
operação foi a matrícula n° 57.541 do 8° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, que atesta
que o bem foi transmitido para a Oboé CFI em 25/10/2001, por escritura de venda e compra.
Os dois imóveis foram vendidos em dezembro/2010 para a Cia. de Investimento Oboé, por
R$ 390 mil e R$ 280 mil, respectivamente.
Por fàlta de documentação comprobatória do recebimento por dação em pagamento,
entende-se que o imóvel situado na Rua Araraguacêma, 264/268 não poderia gerar receitas de
recuperação de créditos baixados como prejuízo.
/

··.- ·"'
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superior a R$ 1,1 milhão no exercício de 201 O, e que foram diferidas pelo prazo do investimento,
conforme comentado no título Despesas Antecipadas.
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CARTÃO DE CRÉDITO

Tendo em vista a representatividade da carteira oriunda da Oboé Tecnologia e Serviços
Financeiros S.A.- Card, na posição da Oboé Financeira S.A.- CFI, iniciamos um novo trabalho de
avaliação diretamente na Card, pois todas as análises possíveis haviam sido feitas com base nos
dados fornecidos pelo Finance, sistema que controla as operações de crédito, chegando a uma série
de indícios, porém sem que conseguíssemos conclusões sólidas que nos permitisse determinar
provisionamentos ao nível dos indícios apurados.
Cabe registro o íàto de que a Card tem como acionista majoritário a Oboé Holding
Financeira, empresa cujo controlador é o Sr. Newton, também controlador da Oboé CFI e Oboé
DTVM. Afora isso, a Card mantém todo o controle operacional dos ativos decorrentes de crédito
rotativo vinculado ao cartão de crédito.
Montamos uma equipe com três ±rentes que foram:
a) Análise documental e contábil, visando à análise dos diversos tipos de contratos existentes,
fechamentos de caixa, í1uxo financeiro;
b) Análise de processos e consultas aos diversos documentos eletrônicos disponíveis, ainda
com a missão de obter documentação comprobatória visando à validação dos critérios de
análise, dando sustentação técnica à determinação de provisionamento das populações
enquadradas nos critérios adiante descritos;
c) Análise das bases de dados, estabelecendo e aplicando os parâmetros necessários no
universo analisado, visando à apuração da correta classificação de risco das operações
registradas na CFI e Fundo Regente.
Primeiramente, uma visão da empresa. A Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A., que
atua sob a marca OboéCard, atua no mercado de cartões em todas as suas etapas do processo de
negócio, inclusive na adquirência (as máquinas que fazem a comunicação entre o estabelecimento e
o emissor). Assim, é emissora, processadora, administradora e adquirente. Seu portfólio de produtos
inclui cartões de crédito tanto de uso genérico como private label. Mencionam uma rede conveniada
de mais de 3.000 estabelecimentos, além de possuir uma ampla rede de máquinas de
autoatendimento (ATM ·s ), que permitem aos seus clientes realizar saques.
Possui, segundo o diretor de finanças, convênio com cerca de 1.200 empresas para as quais
presta o serviço de pagamentos, através do qual a contratante remete uma relação de empregados e
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valores a serem creditados e disponibiliza, através de depósitos, o valor correspondente. O maior
ganho dessa atividade não é a taxa cobrada pelo serviço em si, baixa em função da concorrência
com os bancos, mas a possibilidade de tornar os participantes usuários do cartão. É através dessas
empresas, principalmente de ramos como construção civil e terceirização de serviços, que a Card
prospecta a maior parte de seus clientes. Dessa forma, concentra seus clientes nas classes de baixa
renda, normalmente não atendida pela rede bancária convencional. Também prospecta clientes nas
lojas conveniadas, supermercados e até na rua. Cabe ressaltar que a Card vem sendo bastante
agressiva na prospecção, inclusive com propagandas em programas na TV local.
Há também operações de cartão no P AT - Plano de Alimentação do Trabalhador e em
outros convênios, cujas faturas são pagas, mediante apresentação. Estas operações estão em
declínio, nos últimos meses.
No caso dos cartões "private", os supermercados e lojas íàzem a captação da adesão do
cliente. O titular não paga anuidade. São exigidos os seguintes documentos, para fazer o cartão: RG,
CPF, comprovante de endereço e comprovante de renda.
Outros produtos e serviços: boletos bancários, cartões, contas de luz, telefone, recarga de
celular, máquinas de auto-atendimento, crédito consignado, aposentados e pensionistas do INSS,
militares, servidor público, crédito pessoal, débito em conta, financiamento e refinanciamento de
veículos. A empresa possui dez endereços em Fortaleza, além de pontos de atendimento em
Maracanaú, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte.
Em relação à CFI, há a cessão do crédito correspondente às faturas dos titulares.
Atualmente, o movimento é apenas de rolagem, uma vez que cada íàtura é substituída após o
vencimento, pela nova fatura a vencer.
Ao longo de dois dias, antes da empresa dar à equipe acesso ao sistema de controle de
operações, algumas reuniões foram realizadas a fim de tentar entender melhor o negócio da empresa
e o í1uxo operacional e financeiro das operações. É necessário registrar que o diretor de negócios,
pessoa mais indicada para esse fim, Sr. João Gualberto, permaneceu ausente durante praticamente
todo o trabalho de campo. Outras pessoas chave, como a responsável pela contabilidade, também
não estiveram disponíveis. Assim, foram marcadas reuniões com o diretor de finanças e
controladoria, Sr. Cícero Viana, além de alguns gerentes (área financeira, desenvolvimento,
controle operacional, etc.). As reuniões foram pouco produtivas, com o pessoal da Card alegando
desconhecimento das questões levantadas e dando informações contraditórias.
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Obtivemos junto ao Sr. Cícero Viana, o documento "Manual de Política de Crédito" (t1s.
ggg a 'i I fÓ ) que, segundo o mesmo, formaliza toda a política da empresa. Segundo o Sr. Cícero, a
consultoria Witrisk foi a responsável pelo desenho das políticas. O documento é pouco claro em
diversos itens, além de apresentar outros que se mostraram não aderentes à prática, verificada
através de exame da base de dados e consultas on-line real time no sistema da Card. Dentre esses
itens, podemos destacar a título de ilustração:
a) Item 8- Atribuição de limite: Atribui valor máximo para manutenção (clientes existentes) o
valor de R$ 2.000,00. Mas é contraditório com o item 10, relativo às alçadas, no qual consta
a alçada para o superintendente de crédito a atribuição de limites acima de R$ 2.000,00.
b) Item 6.1- Em negrito, está '·MÁXIMO 1 CARTÃO POR CPF".
c) Item 13.1 - Aumento de Limites pela Central de Crédito - Primeiramente coloca os
seguintes filtros básicos: (1) cliente em dia (O dias de atraso); (2) atraso máximo de 30 dias
(histórico de 6 meses); (3) e (4) Consulta a restritivos internos e externos nos últimos 12
meses, CCF, SPC e SERASA. Afirma ainda que '"não será concedido aumento de limite: no
caso de clientes de médio risco, com "alguma das 3 faturas anteriores à última íàtura foi
pago (sic) apenas o valor mínimo ou qualquer valor entre o mínimo e o total" e com "algum
pagamento nas 3 últimas faturas foi efetuado com 2 a 1O dias de atraso"; no caso de clientes
de baixo risco, com "nenhuma das 3 últimas faturas foi pago o valor mínimo" e ·'nenhuma
(si c) pagamento das últimas 3 fàturas foram efetuados com atraso". O mesmo item afirma
que não será aumentado o limite de clientes utilizando até 50% do limite atual e que, quando
utilizando acima de 50% do limite atual, o aumento será de 30% para clientes de médio
risco e 50% para clientes de baixo risco.

COMENTÁRIOS SOBRE ALGUNS DOCUMENTOS APRESENTADOS
ESTATUTO DA OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
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Questionado sobre o porquê da constituição de uma empresa específica para o negócio de
cartões, quando algumas instituições financeiras que têm na emissão de cartões de crédito parte de
seu modelo de negócios o fazem através do mesmo CNPJ, o Sr. Cícero argumentou que alguns
produtos, tais como cmião alimentação e salários não poderiam ser trabalhados. Não encontramos
na legislação elementos capazes de corroborar a afirmação do diretor.

fls. 7224

I :..
ÁREA OU ASSUNTO

INSPEÇÃO GERAL

IDENTIFICAÇÃO
INSTITUIÇÃO

PT RELATO
OBOÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

IDATA-BASE: 12/20

b) Controle do capital - O capital é de R$ 5.000.000,00, dividido em 5.000.000 de ações,
ordinárias, e nominativas, sem valor nominal. O controle do capital pertence a Oboé
Holding Financeira S.A., cujo Diretor-Presidente é o Sr. José Newton Lopes de Freitas. O
Diretor-Presidente da OBOÉ Tecnologia é o Sr. José Alberto de Melo Maynard.
ACORDO DE RELACIONAMENTO COM A OBOÉ CFI S.A.
A Oboé Tecnologia possui acordo de relacionamento comercial com a Financeira
Oboé, datado de 10.1.2006, com as seguintes características principais:
a) A Financeira concede limites de crédito aos titulares de cartões de crédito;
b) O limite será de até R$ 25 mil, por usuário; comprometimento de até 30% da renda
mensal do usuário para pagamento da fatura do cartão; limite contratado, conforme
adesão ao contrato padrão registrado em cartório;
c) A Financeira disponibilizará crédito rotativo vinculado ao cartão e crédito para pagar
a fatura do cartão;
d) À Tecnologia caberão as obrigações relativas à administração do cartão, além de
receber e repassar à Financeira, mediante crédito em conta corrente, os pagamentos
realizados pelos titulares de cartão de crédito, para a liquidação do crédito da
Financeira;
e) Os encargos corresponderão aos juros pelos financiamentos concedidos aos titulares
de cartões.
CONTRATO DE PROMESSA
CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS

DE

CESSÃO

E

AQUISIÇÃO

DE

DIREITOS

a) A Oboé Tecnologia possui contrato de cessão e aqu1Slçao de direitos creditórios
firmado, em 20.7.2010, com a Oboé DTVM, na qualidade de administradora do
Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tendo, como interveniente,
o Citibank DTVM.
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a) Características - Com Estatutos consolidados em 6.9.2010, o objetivo principal é a
administração de cartões de crédito, mas, além disso, a prestação de serviços diversos na
área de tecnologia da informação e outros serviços conelatos.
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a) A Oboé Tecnologia pagará pelas vendas realizadas pelo estabelecimento: a) pagamento
único, para venda à vista e parcelada pela financeira; b) pagamento conforme o prazo,
quando for parcelada pelo estabelecimento. Os pagamentos ao estabelecimento serão
feitos pelo valor líquido das vendas, ou seja, a venda bruta deduzida da taxa de
administração e demais taxas previstas no contrato, ressarcimento de despesas eventuais
devidas à OBOECARD e valor de vendas estornadas. O contrato foi registrado no 1o
Registro de Títulos e Documentos- Cartório Pergentino Maia, 6.6.2005.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, PROCESSAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES DO SISTEMA OBOECARD
a) O cartão pode ser utilizado para aquisição de bens e serviços à vista e a prazo e ainda
para a realização de saques em dinheiro, na rede Oboé de autoatendimento, conforme
limite de crédito total fixado. Os financiamentos serão feitos por solicitação da Oboé
Tecnologia (OBOECARD), na Oboé CFI ou em qualquer outra instituição financeira.
Os encargos serão os juros, a anuidade pelo uso e a mensalidade, se for o caso. Poderá
haver cessão de direitos creditórios. O contrato foi registrado no 1o Registro de Thllos e
Documentos, Fortaleza, em 29.10.2009.
CONDIÇÕES GERAIS QUE REGERÃO O CARTÃO DE CRÉDITO PRIVATE LABEL
DO SISTEMA OBOÉCARD
a) Registrado no Cartório do 1o Registro de Títulos e Documentos, Fortaleza, em
12. 7.2007, detalha as condições previstas no "Contrato de Adesão de Estabelecimento às
Condições Gerais que Regerão o Cartão de Crédito Private Label do Sistema
OBOECARD".

CONTRATO
OBOECARD

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

CARTÃO

ALIMENTAÇÃO

a) Cartão para utilização do benefício alimentação instituído pelo PAT - Programa de
Alimentação do Trabalhador, pelo qual uma empresa contrata os serviços da
Preparado por: Batista Jost! Robc:rto,
Lóscio. Luís Carlos. Maurel e Thaís

Revisado por:
Maria de Oliveira

Data:
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SISTEMA OBOÉCARD

~-----------

----------

fls. 7226

BACEN/DESUC/GTNOR
PAPEL DE TRABALHO

I·~ ·•· ·
ÁREA OU ASSUNTO

INSPEÇÃO GERAL

IDENTIFICAÇÃO

PT RELATO
OBOÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

INSTITUIÇÃO
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OUTROS CONTRA TOS E CONVÊNIOS
a) Contrato de prestação de serviços - Cartão combustível OBOECARD (para uso
exclusivamente em pagamento de combustível)
b) Contrato para concessão de cartões de crédito sob garantia de pagamento mediante desconto
em folha- OBOECARD Combustível
c) Convênio para concessão de cartões de crédito, sob garantia de pagamento mediante
desconto em folha- OBOECARD Convênio
d) Contrato de prestação de serviços de pagamentos por conta de terceiros (pagamentos de
folha de pessoal, mediante cartão).

ANÁLISE DAS BASES DE DADOS

Selecionamos 45 tabelas de um total de 417. Em reunião com a equipe técnica da Card
requisitamos 16 tabelas.
São as seguintes as tabelas requisitadas·
I NOME

DESCRICAO DA TABELA

TBABS

ABASTECIMENTO

TBARD
TBARM

TABELA DE ARQUIVO DE REMESSA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
HEADER DO ARQUIVO DE RETORNO DE MOVIMENTO
ATM

TBATM
TBCCB
TBCCO
TBCGF
TBCNT
ITBCRT

TABELA CARTÃO/COBRANÇA. SE TRATA DE UMA EXTENSÃO DA TABELA DE CARTÃO QUE ARMAZENA OS
DADOS DE CONTROLE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA EMPRESAS TERCERIZADAS DE COBRANÇA
TA BELA DE CRÉDITO COMPENSADO
TABELA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE CESSÃO
CONTAS
CARTOES

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
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OBOECARD que entrega aos usuários (indicados pela contratante) o cartão, para uso
exclusivo em compras de gêneros alimentícios "in natura", na rede OBOE de compras.
As taxas serão cobradas da contratante (emissão de cartão, taxa de administração e taxa
de manutenção).
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! TBCUN

I CADASTRO ÚNICO

TBDAF

TABELA DE DETALHE DO ARQUIVO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

TBDAN

DETALHE DO ARQUIVO DE NEGATIVAÇÃO NO SPC

l

DATA-BASE: 12/2

-

'

i

e

FATURA DE CARTÃO

TBPFC

TABELA DE PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO

LANÇAMENTOS DE CONTAS

Após inúmeros óbices ao nosso trabalho, descritos no decorrer deste item, finalmente
começamos a trabalhar na Card. Dia 20/06 recebemos todas as 16 tabelas acima descritas, durante
uma reunião com a equipe técnica, que durou no máximo duas horas, derrubando de fato a
argumentação de que prejudicaria o processamento. O único problema foi o fato de que alegaram
que não havia o back-up de 31112/2010, nem de 31/03;2011, nos sendo entregues a base de dados
corrente, gerada no dia 20/06 à tarde, contendo a movimentação a partir de 25 de abril/20 11 até o
dia 20/06 incompleto.
Como a data-base do trabalho é 31112/2010, tivemos que estudar as inter-relações entre as
bases de dados da OBOÉ CFI e fundos, gerados pelo sistema Finance, e o sistema da Cru·d. Como
veremos no decorrer deste descritivo, conseguimos estabelecer vínculos sólidos, permitindo
determinar ajustes regulamentares na data-base de dezembro, a partir da análise dos dados da Card,
onde selecionamos a data-base maio/20 11, em razão deste ser o mês completo que possuímos nas
bases fornecidas.
Importamos as tabelas para o ambiente ACCESS e estudando o conteúdo de algumas,
estabelecemos como estratégia criar três critérios de análise, conforme descrito a seguir.
ANÁLISE DE CRÉDITO
A carteira de faturas emitidas no mês de maio/2011 montava a R$ 95.319.682,07, num total
de 107.594 íàturas. Já as 114.308 faturas com vencimento em maio totalizavrun R$ 102.909.461,73,
e os recebimentos de íàturas deste mês foi de R$ 20.070. 744,89, em 49.748 operações.
Estes números de recebimento de faturas, quando comparados com a quantidade de tàturas
emitidas, por si já representam sérios indícios de que existe uma inadimplência elevada na carteira
da Card.
Os critérios planejados foram:
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TBOANS TABELA DE DETALHE DO ARQUIVO DE NEGATIV,SÇÃO PARA O SERASA
TBFCR
TBLCN

-------------------
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CRITÉRIO DE ATRASO
O atraso calculado pelo sistema da Card e demonstrado na tabela TBFCR - FATURA DE
CARTÃO, pelo campo FCRNRDIAATR, por nós denominado de NR_DIAATR, mostrou-se
incorreto em determinadas situações. Apresentava números bem baixos, porém nas consultas ao
terminal as faturas apresentavam uma quantidade de dias muito superior. Em contato com o analista
responsável pelo sistema, descobrimos que teríamos que recalcular esse número, pois o número que
aparecia na consulta estava correto.
A correção foi feita foi com base na regra repassada pelo Gerente de desenvolvimento da
Card, Sr. Alexandre Rodrigues Silva, que é: "Para os cartões inadimplentes (CRTSTIND = 'S'):
data atual menos a data de último atraso do cartão (CRTDTULTATR)."
Tendo em vista que a data-base do trabalho é dezembro/2010, comparamos a data de
inadimplência dos clientes da Card conforme o parágrafo anterior com 30/06/201 O, de forma a
selecionar somente clientes que, na data-base do trabalho, já apresentavam atraso superior a 180
dias devendo, assim, estar classificados no nível "H".
A grande vantagem desse critério é que a Oboé não poderá alegar pagamento a posteriori, ao
menos até 20 de junho, como vem fàzendo em apontamentos de inspeções anteriores.
Analisamos os pagamentos efetuados pelos devedores da Card no período analisado, e
constatamos que alguns clientes haviam feito pagamentos. Todos aqueles que haviam pago a partir
de 10% do valor da fatura, pagamento mínimo regulamentar válido até maio/20 11, foram retirados
da base. Mesmo os pagamentos de junho, quando já está em vigor o pagamento mínimo de 15%,
foram considerados como piso os mesmos 10% válidos para os períodos anteriores.
Considerando que parte das operações contidas nessa população estavam registradas na
Oboé CFI e parte no Fundo Regente, apuramos o seguinte quadro:
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a) ATRASO - cálculo dos dias efetivos de atraso no pagamento das fàturas geradas em
maio/2011.
b) LIMITES - saldo devedor dos usuários acima do limite de crédito estabelecido.
c) NÚMERO DE OPERAÇÕES- quantidade de operações de crédito na CFI e Regente, acima
do número de cartões que um usuário tenha.

:

';;J,'"-~---!

fls. 7229

:;TNOR

i

FPPIETRO

~~.~'lt ~ ~·11 ~"~-XII - - - - pesuc/G NOR

BACEN/DESUC/GTNOR
PAPEL DE TRABALHO

I
[/·.:···

:/·\:~:,.,:

.

I

.I

FL

tT

>:tlte

rL brica.p.--

P~BCB/Prece

.·.-.·--<:,-,:<:·. ;

LU I SergiO

- 368 968-5

INSPEÇÃO GERAL
PT RELATO
OBOÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

SEQ

DESCRIÇÃO
Total das operações na Oboé CFI e fundo Regente de
clientes em atraso no Cartão

1-

c.

e

•

I DATA-BASE: 12/2010

SALDO CFI

SALDO
REGENTE

AJUSTE CFI

AJUS
REGE

7 092.455,61

6.641.277,20

7.056.993,33

6.608 (

Saldo devedor total: R$ 13.733.732,81;
Ajuste total: R$ 13.665.064,15. (ajuste de 99,5% do saldo devedor, uma vez que as
operações registradas tanto na CFI quanto no Regente, estavam todas classificadas em '·A")

Capitulação: Res. 2.682/99, Arts. 4° e 6°.
Esses mesmos clientes tiveram suas demais operações na CFI arrastadas para a classificação
ele risco ·H', conforme quadro:
DESCRIÇÃO

SALDO CFI

Arrasto das demais opera ões na Oboé CFI dos clientes em atraso

1.003.225,80

AJUSTE CFI
998.209,68

Capitulação: Res. 2.682/99, Art. 3°.
CRITÉRIO DE LIMITE
Conceitualmente, Limite de Crédito é um valor atribuído por uma instituição a um
determinado cliente, e se constitui no valor pelo qual essa mesma instituição de dispõe a incorrer
nos devidos riscos, ao assumir uma ou mais operações a termo com esse mesmo cliente.
Como todas as operações oriundas da Card, registradas na CFI ou no fundo Regente estavam
classiflcadas em ""A", entendemos como prudencial analisarmos as exposições repassadas pela Card
contra os limites que ela mesma atribuiu a esses clientes. Apesar da discrepância das datas-base, o
Limite de Crédito é um parâmetro bastante estável no decorrer do tempo, com tendência de
crescimento, quando analisamos uma determinada população. Desta forma, entendemos como um
critério adequado de análise de risco alto, operações de crédito acima do limite de exposição.
Fizemos várias abordagens a respeito dos limites, até que chegamos a um modelo
considerado bastante seguro. Inicialmente extraímos a população de devedores na CFI e Regente
com saldos acima dos respectivos limites, excetuando aqueles clientes enquadrados no critério do
atraso. Elaboramos um relatório e entregamos ao controlador do grupo Oboé, para que apresentasse

-
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Posteriormente continuamos a avaliar o critério, e concluímos que seria bem mais
população apurada a partir desse critério, e que ainda não contasse com pagamento de
período analisado (25 de abril a 20 de junho/2011). A razão desse detalhe adicional
pessoal da Card começou a nos informar que clientes inadimplentes passavam a ter o
reduzido, quando souberam que estávamos analisando as operações sob essa ótica.

firme uma
faturas no
foi que o
seu limite

Como em várias consultas que realizamos no terminal on-line - real-time, que nos
disponibilizaram, começavam a aparecer limites muito acima dos que nos haviam sido fornecidos
nas bases de dados requisitadas, não haveria justificativa aceitável sob a ótica do risco de crédito
para a alteração de limite para clientes que estavam inadimplentes.
Em sua tempestiva resposta, o controlador enviou correspondência e arquivo digital
contendo informações que anexou ao que havíamos lhe encaminhado, informando a alteração dos
limites dos clientes, e os valores que a Card havia recebido desses clientes, entre o dia 20 e 30 de
junho.
Em relação aos motivos pelos quais alterou os limites, assim responderam:
(trecho da carta)
Na área de cartão de crédito, o limite de crédito não tem a estabilidade observada nas
demais operações de crédito: pelo menos uma vez por mês, a administradora executa
rotina para a redução dos limites de cartões em atraso ou para restabelecer tais limites
após a efetivação dos pagamentos . .,
··3.

A alegação em itálico e negrito não encontra aderência com a realidade operacional da Card,
sob ao menos os seguintes aspectos:
a) A rotina não foi executada na base de dados que recebemos em 20 de junho de 2011, pois
todos os clientes com pagamentos entre 25/04/2011 e 20/06/2011, NÃO tiveram seus limites
alterados por rotina como esta alegada. A relação entre dívida na Card, seus pagamentos e
limites baixos, existe para a grande maioria dos clientes, tanto que notamos que os limites
estavam sendo alterados, quando consultávamos os clientes no terminal;
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Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A894F0.

suas justificativas, dando o prazo de 08/07/2011 como limite, e informando que as justiíicativas
deveriam ser fundamentadas.
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b) O processo de alteração de limites dos clientes da Card só começou a ser executado após
tomarem conhecimento de que estávamos analisando as operações sob a ótica do limite de
crédito, enquanto estivemos com trabalhos em campo;
c) Caso fosse verdadeira a afirmativa de que usam o critério de redução de limite para cliente
inadimplente, o sistema que administra os cartões da Oboé, teria NECESSARIAMENTE
que manter registrado em suas tabelas, o limite anterior, seja da condição de adimplente,
seja de inadimplente. Em consulta feita ontem por email ao Diretor de Tecnologia e
Negócios e ao Gerente de Desenvolvimento da Card, fomos informados pelo último,
também por email, (íl _ _ ), que o sistema possui um único limite para qualquer que seja a
situação do cliente, o que inviabiliza qualquer possibilidade de controle automático
conforme afirmado na referida carta;
d) Muito embora seja um procedimento cautelar e necessário sob a ótica do risco de crédito, o
bloqueio de novos débitos para clientes inadimplentes existem formas muito mais seguras
que essa alegada alteração de limite de crédito como simplesmente colocar um indicador de
bloqueio para o módulo autorizador de operações, por exemplo.
Face ao exposto, desconsideramos os limites alterados apresentados na carta-resposta de
08/07/2011, porém consideramos como válidas as infonnações referentes aos pagamentos recebidos
daqueles clientes contidos na referida relação.
Sendo assim, trabalhamos com a população contida originalmente no Critério 2, onde havia
um ajuste de R$ 20,48 milhões na Oboé CFI e Fundo Regente, utilizando como parâmetro de
refinamento todos os clientes com exposição acima dos limites da Card e SEM pagamento algum
no período compreendido entre 25/4/2011 e 30/6/2011 (incluindo as informações relativas aos
recebimentos que a Card teve entre 20 e 30 de junho/2011), excetuando-se os clientes que foram
incluídos no Critério I- Atraso.

os numeres apresentad os nesse cnteno são:
/sEQ
!

DESCRIÇÃO

Clientes com operações na CFI e Regente acima do limite da Card,
exceto os clientes em atraso incluídos nos ajustes anteriores, sem
nenhum pagamento de faturas entre 25 de abril/2011 e 30 de
junho/11.

I
16-

•

I SALDO CFI

SALDO
REGENTE

AJUSTE CFI

=.lI
REGENTE

I
7.022.913,07

Saldo devedor total (CFI e Regente): R$ 13.664.741,88;

6.641.828,81

6.977.704,23

5.710.065.01

I
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Ajuste total: R$ 12.687.769,24. (ajuste de 99,5% do saldo devedor, uma vez que as
operações registradas tanto na CFI quanto no Regente, estavam todas classificadas em ''A".
Em relação ao ajuste do Fundo Regente foram descontados dos saldos dos clientes, o Limite
de Crédito que os mesmos tinham na Card em 20/06/2011).

Capitulação: Res. 2.68211999, Arts. 1o e 2°, e Res. 2.55411998, A1i. 1°.
Este critério ficou muito robusto, pois ao tempo em que representa uma ausência de
informações a respeito desses clientes por 114 dias, compreendidos entre O1/01/2011 e 24/04/2011,
também possui a informação de que entre 25/04/2011 e 30/06/2011, esses mesmos clientes
demonstram incapacidade ou ausência de vontade de honrar seus compromissos.
A ausência de informações, combinada com os indícios de incapacidade de honrar seus
compromissos, nos impede de atestarmos sob a real situação desses ativos na data-base da inspeção,
porém nos permite o enquadramento nas Resoluções supracitadas.
ANÁLISE DA POSIÇÃO DE CRÉDITO DE MAIO DO GRUPO OBOÉ
Requisitamos as bases de dados do sistema Finance da CFI e dos Fundos, para que
pudéssemos fazer um cruzamento dessas informações com a base da Card.
Verificamos que o Fundo Regente que detinha quase R$ 18 milhões de créditos oriundos da
Card, não possuía mais operação alguma daquela origem. Instado, o Sr. Joeb, diretor da DTM nos
informou que o fundo Clássico era que carregava essas operações. Não obtivemos informações a
respeito da razão pela qual houve essa migração de ca1ieira, porém isso parece-nos uma
característica das empresas do controlador. Cabe o registro de que na data-base de dez/20 1O, o
fundo Clássico não impactava em nada o patrimônio da CFI.
A tabulação e cruzamento das informações produziram a tabela a seguir.

I
TIPO

I CONTRATOS
I

PRODUTO

QUANTIDADE

SALDO
DEVEDOR

FUNDO CLÁSSICO

77.606

29.838.360,07

CREDITO ROTATIVO VINC CARTAO CREDITO

60.332

50.372.267,26

137.938

80.210.627,33

TOTAIS

_j
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I FATURAS GERADAS EM MAI0/2011

_l

107.566

j

95.312.559,4~
15.101.932,0~

I FATURAS "CARREGADAS" NA CARO (não repassadas)
CLIENTES COM SALDOS NA CFI E FUNDO> FATURADO NA CARO

DATA-BASE: 12/2

9.684

2.557.779,1~

Considerações:
a) Constata-se um aumento expressivo de valores carregados no Clássico. O fundo Regente
tinha em torno de R$ 18 milhões em dezembro. Não temos explicação para a migração de
um fundo para outro;
b) O saldo registrado na CFI reduziu em torno de R$ 14 milhões;
c) O total da exposição consolidada por cliente na CFI e fundo Clássico, acima do somatório
de fàturas emitidas na Card para o mês de maio de 2011, R$2,558 milhões, não representa
necessariamente fraude ou faturamento inexistente, podendo se justificar pela política de
repassar créditos gerados a partir de compras individualizadas do cliente,
independentemente da emissão da fatura mensal. Para esses clientes, o que poderia estar
acontecendo é o fàto de que repassaram, além das faturas, as compras efetuadas após a
emissão da fàtura, e antes do fechamento do mês.

2.3APLICAÇÕES EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
O conglomerado financeiro Oboé (CFI+DTVM) concentrava na data-base 88% de suas
aplicações em Títulos e Valores e Mobiliários (TVM) em cotas de fundos de investimentos (R$ 35
milhões), o que decorre de sua estratégia de transferir créditos da financeira e recebíveis da
administradora de cartões para as carteiras dos fundos administrados pela Oboé DTVM, dentre os
quais se incluem FIDCs e fundos multimercados.
A CFI é detentora de cotas de um fundo multimercado (Regente) e de um fundo de
participações (Batuta). Esses fundos detém cotas de outros fundos administrados pela Oboé DTVM,
inclusive do Oboé Multicred FIDC, o que leva a Oboé CFI a possuir uma participação indireta
nesses últimos. A participação direta da DTVM ocorre em cotas do fundo de pa1iicipações (Batuta)
que, por sua vez, tem aplicações imateriais em cotas do Multicred FIDC e de um fundo
multimercado (Dueto FIM). O inter-relacionamento entre os fundos e entre estes e as empresas do
grupo Oboé está ilustrado nos esquemas apresentados às f1s. 7 g
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a) Retorno de risco de créditos cedidos: A Oboé CFI possui cotas do Regente FIM que, por sua
vez, adquire direitos creditórios da financeira. A aquisição das cotas do fundo Regente pela
financeira, portanto, implica no retorno do risco de crédito das operações cedidas, prática
vedada pelo parágrafo 2° do art. 6° da Resolução 2.836/01. Caso análogo ocorre a pmiir da
aquisição de cotas do Batuta FIP, que possui cotas do Erudito FI C FIM, que detêm cotas do
Dueto FIM. Este último possui direitos creditórios adquiridos da financeira, caracterizando o
retorno do risco, ainda que de forma indireta.
b) Cotas de FIDC impactando a Oboé C FI: A Oboé CFI possui cotas do Regente FIM e do
Batuta FIP que, por sua vez, possuem cotas do Oboé Multicred FIDC em suas cmieiras.
Portanto, indiretamente, a financeira possui cotas do FIDC. Considerando que se trata de
cotas sem subordinação (classe sênior) e que este fundo possui direitos creditórios em sua
carteira cedidos pela própria financeira, o disposto no inciso III do art. 2° da Resolução
12
2.907/01 não está sendo observado. O Batuta FIP também possui cotas do Erudito FICFIM
que, então, tem cotas do Oboé Multicred FIDC, reforçando a participação da financeira na
carteira deste ílmdo.
Irregularidade 03
Ocorrência: Retorno do risco de crédito das operações cedidas pela financeira, por meio da aquiisição de
cotas de fundos. Exemplos: Aquisição de cotas do Regente FIM que possui direitos creditórios cedidos pela
financeira; aquisição de cotas do Batuta FIP, que possui cotas do Erudito FICFIM, que detém cotas do
Dueto FIM que, enfim, possui direitos creditórios adquiridos da financeira.
Capitulação: Resolução 2.836, de 30.5.2001, art. 6°, parágrafo 2°.
Providências: Carta de Inspeção.
Irregularidade 04
OcoHência: Aquisição de cotas sem cláusula de subordinação, de Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios (FIDC) que possuem direitos creditórios na carteira cedidos pela própria financeira.
Capitulação: Resolução 2.907, de 29.11.2001, art. 2°, inciso 111.
Providências: Carta de Inspeção.

11

Os diversos fundos adquirem cotas uns dos outros.
Situação similar existe sob a óptica do fundo, considerando a Instrução CVM 356/0 I, art. 36, inc1so V ll,
configurando, portanto, indício de irregularidade a ser comunicado à CVM.
12
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A estrutura de participações em cotas de fundos, inclusive com aqms1çoes cruzadas e
cessões de créditos da financeira para fundos que, indiretamente impactam o ativo da CFL
apresentam duas in-egularidades, descritas a seguir:

!"

fls. 7235

50.

:ubrica 1/

'GBCB/Prece
>.u1serg1o

·. ·.

esuc/GTN•JR
· · · _:_.~r~~~2,_

BACEN/DESUC/GTNOR
PAPEL DE TRABALHO

FL.

ÁREA OU ASSUNTO

INSPEÇÃO GERAL

IDENTIFICAÇÃO
INSTITUIÇÃO

PT RELATO
OBOÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

IDATA-BASE: 12/2

I.

2.

Oboé CF!:
R$ 20,91
• Regente FIM:
R$ 5,32
• Batuta FIP:
Safra Institucional DI FICFI: R$ 2,50
R$ 0,80
Jazz FIDC:
R$ 0.03
Safra Simples FICFI:
R$ 29,56
Oboé DTVM:
R$ 5,03
•
Batuta FIP:

Obs.:

2.3.1

milhões ''H''
milhões'"'''
milhões
milhões'"
milhões
milhões
milhões"""

'"fundos administrados pela Oboé DTVM.
'"desconsiderando ajuste proposto pela Supervisão.

Exposição a Risco nos Fundos

A partir das aplicações da financeira (CFI) e da distribuidora (DTVM) em cotas de fundos,
que se desdobram em outros fundos, de administração própria ou de terceiros, carteiras de direitos
creditórios e outros investimentos, confom1e apresentado nos esquemas às fls. t g , chega-se às
exposições mais elementares, apresentadas no quadro a seguir.
Exposição Localiza{la nos Fundos que Afetam o Conglomerado Financeiro Oboe
iR$ mil)
Exoosicão na Oboé CFI
C3Bs no Recente FIM - ooerações da Oboé Card ,.,
17.562
59.7%
5 216
17.7%
Imóveis na Cia Investimento Oboe '"
8. 7~/Q
CCBs no r~ulticred HOC - operacões de consiqnado !maioria) da CFI
2 565
8,5%
Cotas do Safra Institucional DI CP FICFIIJ. Safra I
2.501
Cotas do Citi Cash Blue OI iCiribank)
81?
2.8%
Direitos creditórios de fora do conqlomerado no Jazz FIDC
1.1%
328
0..7%)
CCBs no Re!']ente FIM- o >era-ões da carteira comercial da CFI
203
COBs no Multícred FIOC . Davcoval. Schahin. Sofisa e lndusval
0,6%
190
Cotas do Safra Simples FI CFI C Prazo jJ. Safra)
0.1°/Ó
33
CCBs de empresas liQadas no Dueto FIM
0,0%
14
CCBs no Dueto FIM -operações da carteira comercial da CFI
?
0.0%

..

Total

29.431

1000%

ExDosicão na Oboé DTVM
00%
4.927
98.8%

ExPOsição Total

17.562
10.143
2.589

510%
29.5%
7.5%

7.3%
24%

24

0.5%

0.0%
0.3%
0.0%

2.501

14

2

0.0%
0.0%

203
192

F_,
7

0.0%
0.3%
01%

27

4.986·

826
328

33
14

100,0%

34.417.

'1 0%
0,6%
0.6%
0.1%
o 1%
0.0%

101},0%

de::.-constd.:!rando o 3JüSte proposto pela SupePitsao.

A partir da análise do quadro acima, é possível veriíl.car quais ativos das carteiras de fundos
impactam os ativos da Oboé CFI e da Oboé DTVM. Nota-se que as C3Bs do Regente FIM e os
imóveis da Cia de Investimento Oboé correspondem a cerca de 80% do risco e, portanto, foram
objeto de maior análise desta Supervisão. De fato, como resultado do trabalho, constatou-se a
necessidade de realização de ajustes nestas carteiras.

c •""·.1· .... ,··;·'

· • ·.·. ·..:. r,,.v
-:~... , 1) ~~.·· ·
.<l'íl

,..,,.~

1'... ~~

~5,·\M ~,,:_

'"'

.. ~&.S68. S~ ~ar!)leS ~ )IIY'I
TécntW óO "T~c Cenlfal

31

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A894F0.

O PT contábil C apresenta detalhes contábeis da rubrica, com a composição e a conciliação
do saldo de R$ 29,6 milhões em cotas na CFI e R$ 5,0 milhões na DTVM. Resumidamente, a
aplicação direta em cotas de fundos está segmentada da seguinte forma:
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2.3.2 CCCBs no Regente FIM

Os ajustes da carteira do Fundo Regente estão descritas juntamente com os demais ajustes
de crédito da CFI.
2.3.3 Imóveis na Cia. de Investimento Oboé (CIO)
Foram registradas duas irregularidades (ver PT C) relacionadas às participações da Oboé
CF! e da Oboé DTVM no Batuta FIP: (i) pela não apresentação de demonstrações financeiras
consolidadas (Conet: doc. 4050), nos termos da Resolução 2.723/2000, visto que as participações
das empresas, mesmo sendo indiretas, via fundo de investimento, torna obrigatória a apresentação
das demonstrações consolidadas; e (ii) pela não realização de ajuste que elimine as diferenças
decorrentes da diversidade de critério contábil empregado na CIO, conflitante com as disposições
emanadas pelo Conselho Monetário Nacional para o registro de atos e fatos contábeis em
instituições financeiras, nas reavaliações dos imóveis de sua propriedade.
Como a reavaliação dos imóveis impactaram o valor das cotas do fundo Batuta FIP e a
administração da Oboé CFI e da Oboé DTVM não realizaram os necessários ajustes, é proposto
pela Supervisão a realização de ajustes/estornos nas demonstrações financeiras, tanto individuais
como consolidadas, devido a assimetrias remanescentes. O PT C detalha e encaminha os ajustes.
nos valores de R$ 1,2 milhão e R$ 1,1 milhão, na Oboé CFI e Oboé DTVM, respectivamente.

2.4

CAPTAÇÕES DE RECURSOS

Na data-base, o valor das Exigibilidades conespondia a R$169 milhões, 92% do wtal do
passivo, relação esta bem diferente do final do exercício anterior que, em dez/2009, apresentava
situação de passivo a descoberto, consequência das provisões efetuadas para cobertura do risco de
crédito nos fundos, atendendo exigência desta Supervisão. 13 O quadro a seguir apresenta uma
síntese da situação do passivo em 31.12.2010, com o comparativo com 31.12.2009.

'-' Prov1sões efetuadas no passivo. na rubrica ··-1.9.9.-10.00--1- Provisào para nsco recebido em opemções com denwllivos de crédito··.
~--

CONf'SE SOM OORIGINAL
..!68.968- 5~~ f.larQUes oa Silva
r écntW do Bto Central
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As 3CBs do Regente FIM representam cédulas de emissão de clientes da Oboé Tecnologia e
Serviços SA, a ·'Oboé Card", administradora de cartões de crédito do grupo. Análise realizada por
esta Supervisão concluiu pela realização de ajuste de R$ 12,5 milhões nesta carteira.
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Análises das carteiras de DPGE, RDB e Aceites Cambiais (Letras de Câmb:,o) são
apresentadas nos PTs AA5, de Depósitos a Prazo, e CC1, de Recursos de Aceites Cambiais, com
informações gerais sobre taxas e prazos contratados, perfil dos aplicadores, além de análise de prazo
médio a vencer.
Entretanto, em resumo, vale citar que a maioria das operações de DPGE é prefixada, com a
média da taxa contratada igual a 13,2% a.a. e prazo contratado de cerca de 2 anos e 4 meses. Em
relação ao prazo a decorrer, há duas concentrações de vencimentos, no primeiro ano (20 11) e no
último (20 15).
Para os RDBs, há bem maior predominância das operações prefixadas, com taxa média de
12,6% aa e prazo médio de sete meses. Em relação à LCs, vale comentar que se referem
exclusivamente a recursos captados junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC), por meio do
Gama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, por ocasião da crise internacional nos
anos de 2008 e 2009.
ESTRUTURA DAS EXIGIBILIDADES- OBOÉ CFI SIA
31.12.2010

1

...\

IF realiza pro,·isào passiva sobre o valor de suas aplicações

31.12.2009

quotas de fundo. considerando o risco de crédito nas operações nas carteiras dos fundos

regiStrada-na rubrica ./.9.9. ./11.00-./- Provi;-üo para ri;-co recebido em opemçiles com derivativos de

ct:'O'~ftf.
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As captações representavam em 3 L 12.201 O praticamente a totalidade das Exigibilidades
(99%), existindo uma ligeira predominância dos depósitos com garantia especial do FGC (DPGE),
que correspondiam a 56% das Exigibilidades.
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A maior preocupação na captação é o fato de a inspecionada possuir alta dependência de
DPGE, operando atualmente próximo ao limite estipulado pela Resolução 3.692, de 26.3.2009. 14
Nota-se, inclusive, com auxílio do gráfico abaixo, que o estoque de depósitos alcançou o limite no
período de março a abril deste ano, chegando até mesmo a superá-lo marginalmente. O quadro
apresentado na sequência mostra a relação (estoque/limite) nas datas de fim de mês para os meses
de Nov/2010 a Abr/2011.
Estoque de DPGEs X Limite Res. 3.692/2009
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O ponto crítico é que não poderão mais renovar as operações que forem vencendo, pois
necessitam se enquadrar no cronograma de redução gradativa do limite a partir de janeiro de 2012
(20% ao ano), conforme estabelecido na Resolução 3.931, de 3.12.2010. Acompanhamento das
operações com vencimento no primeiro quadrimestre de 2011 (R$ 8,6 milhões), inclusive, mostrou
que cerca de 80% do montante foi renovado, não tendo ocorrido migração das operações para outras
modalidades de captação, já que apenas 3% das operações vencidas foram reaplicadas em RDB sem
garantia ou fundos. O quadro a seguir apresenta o perfil de vencimento das operações de DPGE e o
limite para a carteira a cada ano, considerando a redução imposta pela Resolução 3.931/10. 15
" Considerando ainda a alteração estabelecida na Resolução 3.931, de 3.12.20 I O, prevalecendo como determinante para o limite o somatório dos
depósitos a prazo em 30.6.2008. atualizados pela Selic.
,; O limite considerado no quadro foi calculado a partir do limite de 31.12.20 I O, desconsiderando a correção pela Selic entre esta data e o ano
analisado, visto que a referência para o montante das operações é também o valor em 31.12.20 I O.
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R$ mil

Importante citar que no decorrer da inspeção a Supervisão pôde constatar que a instituição
vem atuando de fonna irregular com a manutenção de contas correntes para empresas do grupo
Oboé, caracterizando assim a captação de recursos sob a forma de Depósitos à Vista, modalidade
para a qual as sociedades de crédito, financiamento e investimento (SCFis) não estão autorizadas.
), das empresas
Conforme ·'extratos de conta-corrente", fornecidos pela instituição (fls.
Oboé Holding Financeira S/A, Cia de Investimento Oboé, Advisor Gestão de Ativos S/A, Cia
Educacional Rancho Alegre, Power Serviços de Comunicação S/A, Companhia Securitizadora de
Cred. Fin. São Mateus e Oboé Tecnologia e Serviços FinanceiraS/A, a financeira utiliza a rubrica
contábil '".J. 9. 5. 30.00-5 - Credores - Conta Liquidações Pendentes" para abrigar contas correntes
das empresas, fazendo uso diverso da função estipulada pelas normas básicas do Cosif para a
rubrica. Lança deste artif1cio visto que no plano de contas das SCFis, naturalmente, não há rubrica
para depósitos à vista, com exceção dos depósitos vinculados (Grupo Cos(f .J.J.1.85.00-1), 16 já que
as financeiras não podem captar tais recursos. O seguinte exemplo pode ser retirado dos extratos das
empresas Cia de Investimento Oboé (CIO) e Oboé Holding Financeira SA (OHF), fls.
Em 31.3.2011, (I) a CIO recebe em sua "conta-cmTente 4.9.5.30.10.030.000-7" na CF! o valor de R$250.000,00
do Dueto FIM, possivelmente pelo resgate de cotas; (2) recebe também uma transferência da "conta-cotTente
4.9.5.30.1 0.090.000-4", da OHF, no valor de R$819.436,08; e (3) paga ao Dueto FIM o valor de R$1.069.436,08,
relativos à liquidação antecipada de operação de empréstimo (CCB+cessão+LC). 17

Exemplos semelhantes podem ser obtidos em outros dois casos das liquidações das
operações de empréstimo entre o fundo Dueto FIM e empresas do grupo: Cia Educacional Rancho
Alegre, no dia 31.3.2011, que contou com recursos de origem de "contas-con-ente" das empresas
Oboé Holding Financeira, Companhia Securitizadora de Cred. Fin. São Mateus, Advisor Gestão de
Ativos e Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros (fls.
); e Power Serviços de
Comunicação, também no dia 31.3.2011, que contou com recursos da "conta" da Oboé Holding
Financeira (f1s.
).
"'Em outros termos, com exceção da rubrica "./.1.1.85.00-1- Depósitos /'inculados", as demais rubricas de nível 4 do grupo "./.1.1.00.00-0Depósitos à T'ista ",não possuem o atributo "'F"', destinado às Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento (SCF!s).
17
Ver descrição de operações entre empresas ligadas e fundo Dueto FIM no item de ""Administração de Recursos - Fundos de Investimentos Fundos Dueto FIM e Erudito FICFIM"
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DPG Es- PERFIL DE VENCIMENTO DA CARTEIRA E REDUÇÃO DO LIMITE DE 2011 A :WlS
TOlrAL
2014
2015
2012
2013
2011
41.917
94 .760
5.482
5.574
32.450
9.337
Saldo a Vencer por Ano
20.152
60.456
40.304
Limite Total para a Carteira a Cada Ano
80.608
-
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ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS- FUNDOS DE INVESTIMENTOS

O Conglomerado Oboé, além da Oboé CFI, possui a Oboé DTVM, distribuidora, que na
data-base administrava os seguintes fundos de investimentos, que correspondiam a um patrimônio
total de cerca de R$ 96 milhões. 18 Em seguida, aborda-se alguns dos fundos, não somente os que
impactam a CFI e a DTVM, mas também os fundos administrados para terceiros, mas que ainda
assim apresentam risco de contágio ou de reputação, inclusive pela existência de alto risco de
crédito na carteira e grande número de cotistas.
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2.5.1 Batuta FIP
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O fundo de participações Batuta possuía na data-base patrimônio de R$ 10,5 milhões e
99,2% de sua carteira composta por ações da Cia. de Investimento Oboé (CIO), empresa do grupo
empresarial Newton Freitas, constituída em 2008, tendo como acionistas principais, à época, a
própria Oboé CFI e a Oboé DTVM, que integralizaram capital mediante transferência de imóveis de
sua propriedade ao amparo dos artigos r e 8° da Lei 6.404, de 15/12/197 6.
Em dez/201 O, a Oboé CFI e a Oboé DTVM já não eram acionistas da CIO, mas detinham
investimento nessa empresa na condição de cotista do fundo Batuta, que detinha a maimia do
capital daquela companhia.
" Carteira bruta administrada de R$ 95 milhões, mas que. porém çorTesponclia a uma posição líquida bem menor. pois havia muita participação
çruzada entre os fundos. O Erudito FI CF IM, por exemplo, é cotista exclusivo elo Dueto FIM.
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Contudo, registre-se, em primeiro lugar, a necessidade de a Oboé apresentar demonstrações
financeiras consolidadas (Conef, doc. 4050), nos termos da Resolução 2.723, de 31.5.2000, o que
não vem sendo realizado. O art. 3°, inciso IV, prevê a consolidação no caso de participações em
empresas não financeiras, mesmo quando essa participação seja indireta, via fundo de investimento,
o que ocorre com a CIO, por meio da aquisição de cotas do Batuta FIP, por parte da financeira e da
distribuidora. Registrou-se, portanto, uma inegularidade, pela não consolidação das demonstrações
contábeis (ver PT C).
Adicionalmente, surge a necessidade de realização de ajustes/estornos nas demonstrações
financeiras, tanto individuais como consolidadas, devido a assimetrias entre pronunciamentos
técnicos emitidos pelo CPC que 'sejam conflitantes com as disposições emanadas pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), como é o caso do CPC28. Pelo critério adotado na contabilidade
bancária, os efeitos da reavaliação dos imóveis de propriedade da CIO não podem ser considerados
nas empresas financeiras ligadas, o que justifica a realização de ajustes nas carteiras da Oboé CFI e
da Oboé DTVM, cotistas do Batuta FIP, assim com registro de irregularidade pela adoção de
critério contábil inadequado. Tanto os ajustes como a irregularidade estão detalhados no PT C.
Além da questão da valorização dos imóveis, há ainda outro aspecto a ser considerado, que
ilustra a ocorrência de deficiência de controles internos na CFI e na DTVM. Devido a uma alegada
pendência jurídica junto à Prefeitura de Forialeza, relacionado à isenção do ITBI - Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis, nenhum dos imóveis utilizados para integralização do capital da CIO
foi transmitido na época para a empresa e apenas oito dos 25 imóveis que compunham o ativo da
CIO estavam registrados em seu nome na data-base da inspeção. Os demais imóveis contabilizados
na CIO permaneciam registrados em nome da Oboé CFI (6), da Oboé DTVM (2) ou de outras
pessoas físicas e jurídicas. A direção da Oboé CFI, que se confunde com a da CIO, informou,
entretanto, que, não tendo obtido sucesso na esfera judicial, estaria providenciando o pagamento de
todos os impostos devidos a fim de regularizar os registros conespondentes, o que só se
comprovou, até o encerramento da inspeção, para cinco imóveis recebidos como integralização de
capital. Ressalte-se que inexistindo o registro dos imóveis em nome da CIO, não há documento
formal comprobatório da transferência, o que aponta a ocorrência de irregularidade na CIO nos
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As demonstrações financeiras da CIO em 31.12.2010 indicavam PL de R$ 21,9 milhões,
sendo capital e reservas de R$ 16,9 milhões e R$ 5,0 milhões de ajuste de avaliação patrimonial dos
seus imóveis, correspondente à reavaliação das edificações e terrenos conduzida sob a égide do
·'Pronunciamento Técnico CPC28
Propriedade para Investimento", do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
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2.5.2 Regente FIM
A Oboé CFI é a única cotista do fundo Regente FIM, possuindo aplicação de R$ 20,9
milhões, que representam 70,8% de suas aplicações em TVM.
Na data-base de 31/12/2010, o patrimônio desse fundo era composto principalmente por
cinco Certificados de Cédula de Crédito Bancários (3CBs), representativos de créditos oriundos da
Oboé Card e repassados pela Oboé CFI, no valor de R$ 17,3 milhões. Essa configuração demonstra
a mudança de estratégia da financeira em relação às cessões de crédito, uma vez que em 31/1.2/2009
a maior parte dos créditos de baixa liquidez gerados na Oboé CFI eram transferidos para esse fundo,
19
o que gerou necessidade de provisão adicional, naquela data-base, de R$ 11,2 milhões .
Esses ajustes, reconhecidos nas demonstrações financeiras de dezembro/2009, foram
revertidos no 1o semestre/20 1O, no valor de R$ 10,2 milhões, sob a justificativa de que houve a
liquidação dos débitos pelos devedores, motivada por descontos oferecidos pela CFI.
Entretanto, análises mais detalhadas revelaram que parte das operações dadas como
liquidadas foi, na verdade, renegociada na financeira, mantida em sua carteira ativa e,
posteriormente, novamente cedida, desta vez para o Dueto FIM, onde se encontrava classificada
com o risco AA em 30/6/201 O.
Ilustra esse procedimento as operações com empresas e pessoas físicas que formam o Grupo
Conpec, classificadas pela Supervisão como de risco G em dez/2009. Seus créditos foram
renegociados emjan/2010 (R$ 2.488 mil) e em mar/2010 (R$ 2.727 mil), pennaneceram registrados
na financeira como de risco A, até serem cedidas para o fundo Dueto FIM, que apresentava direitos
creditórios oriundos desse grupo empresarial de R$ 2.857 em 30/6/201 O.
As operações do grupo Conpec renegociadas na financeira em março/20 1O foram liquidadas
em 13110/201 O, mediante depósitos no Banco Safra de cheques do Bicbanco emitidos pela própria
19

Vide Termo de Comparecimento Desuc/Gabin-20 I 0/2, de 9/6/20 I O.
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termos do atiigo 8°, §2°, da Lei n° 6.404/76, que estabelece que uma vez aprovado o valor dos bens
dados como subscrição de capital, estes se incorporarão ao patrimônio da companhia, competindo
aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão. Sendo uma
conduta irregular na Cia de Investimento Oboé, empresa não financeira, não se justifica, entretanto,
o registro de inegularidade.
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Oboé CFI e nominais aos devedores, o que demonstra uma nova rolagem da dívida. Esses "novos"
créditos contratados em outubro/20 1O, para vencimento em março/20 11, somaram R$ 2. 991 mil e
foram inapropriadamente classificados como risco A até serem liquidados antecipadamente, em
15112/201 O, pelo valor de R$ 2.616 mil, mediante depósitos realizados pela Cia. Educacional
Rancho Alegre, empresa do grupo Oboé, sob a alegação de que esta não financeira estaria
realizando o pagamento de imóveis adquiridos da construtora Conpec. Não ficou comprovado,
contudo, que os contratos particulares de compromisso de compra e venda desses imóveis foram
registrados em cartório, condição que daria maior segurança jurídica ao negócio.
Constata-se com esses fatos que a Oboé CFI vem incorrendo em irregularidade pela não
classificação de suas operações de crédito em estreita observância da Resolução 2.682, de
2111211999 e, em consequência, pela elaboração de demonstrações financeiras e contábeis que não
refletem com fidedignidade e clareza a real situação econômico-financeira da instituição. No caso,
observam-se operações que foram objeto de determinação de ajuste pela Supervisão deste Banco
Central, com a correspondente classificação de risco em G, mas que, após suposta liquidação, foram
renegociadas, com reclassificação para risco A, e, ainda, na sequência de sucessivas prorrogações
ou novações, mantido este risco.
h-regularidade 05
Ocorrência: Reclassificação para níveis de menor risco de operações renegociadas sem amortização
significativa ou fatos novos relevantes que justifiquem a mudança de nível de risco. Como exemplo, há
as operações com empresas e pessoas físicas que formam o grupo Conpec, para as quais a Supervisão
determinou a classificação no nível G, em dezembro de 2009 e que, em março de 2010, estavam
classificadas no nível A.
Capitulação: Resolução 2.682, de 2l.l2.1999, art. 8°, parágrafos lo e 3°.
Providências: Carta de Inspeção.

2.5.3 Fundos Dueto FIM e Erudito FICFIM

O Dueto FIM, administrado pela Oboé DTVM, com gestão do Sr. Newton Freitas, possui
em sua carteira uma exposição total de R$ 20 milhões com risco de crédito. O único cotista desse
fundo é o Erudito FICFIM, que conta com 240 aplicadores, dentre os quais está o Batuta FIP. Por
meio de suas aplicações neste último, a Oboé CFI e a Oboé DTVM, juntas, estão expostas a tãosomente R$ 41 mil dos R$ 20 milhões da carteira do Dueto FIM (ver esquema às fls.
), restando
para os demais 239 cotistas do Erudito FICFIM a quase totalidade da exposição ao risco de crédito
da carteira. Entre os cotistas, há empresas do próprio Grupo Oboé, que detém R$ 4,4 milhôes das
cotas do fundo Erudito.
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Operacões com empresas não-financeiras ligadas

O Dueto detém nove operações com cinco empresas não-financeiras ligadas (detalhadas no
quadro a seguir), formalizadas pelos seguintes documentos:
r) CCBs emitidas pelas empresas ligadas em favor da CFI, sem garantias;
s) Letras de Câmbio, emitidas (sacador) pelo fundo Dueto, aceitas (sacado) pelas
empresas ligadas, nas quais a Oboé CFI é designada como agente liquidante;
t) Termos de Compra e Venda, firmados entre Oboé CFI (vendedor, na qualidade de
agente liquidante) e fundo Dueto (comprador), nos quais são cedidas sem
coobrigação as CCBs lastreadas por LCs.
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Segundo informações da instituição, fornecidas pelo diretor da Oboé DTVM, Sr. Joeb
Guimarães, tais operações configuram aplicações de recursos do fundo Dueto nas empresas ligadas,
exercendo a Oboé CFI apenas o papel de agente liquidante junto à Cetip, caracterizando o que o
mercado denomina de "operações de registro", com atuação restrita ao "trânsito" das cédulas e dos
recursos financeiros.
Neste contexto, os principais instrumentos seriam as LCs entre empresas ligadas e fundo,
sendo o papel das CCBs de caráter acessório, para viabilizar o registro das operações na Cetip, visto
haver restrições da Cetip para registro das LCs na forma como foram formalizadas, conforme
comentado adiante.
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A carteira ativa do fundo Dueto é dividida em dois grandes grupos: (i) R$ 12,9 milhões de
operações com empresas não financeiras do grupo Oboé, formalizadas por CCBs emitidas em favor
da Oboé CFI; e (i i) R$ 6, 9 milhões de operações formalizadas por CCBs de operações originadas
pela financeira em sua carteira comercial com pessoas físicas e jurídicas.
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A provocação da Supervisão considera elementos na estruturação e na formaliza~~ão das
operações que sugerem a existência do direcionamento de recursos para as empresas ligadas, com
.fimding no Dueto FIM, 20 porém com intermediação da Oboé CFI. Desta forma, os recursos
transitam pela tlnanceira, ainda que com entrada e saída no mesmo dia, com a formalização da
operação de empréstimo da financeira para a empresa ligada por meio de uma CCB. As LCs, neste
caso, existiriam, apenas, em uma tentativa de descaracterizar as operações de empréstimo entre
financeira e ligadas. Cabe destacar, inclusive, que as letras não se encontram registradas na Cetip e
nem tampouco apresentadas nas demonstrações financeiras do fundo. São as CCBs que estão
registradas na Cetip e também explicitadas no balanço contábil de 31/12/201 O.
Tendo a CFI, contratualmente, tão-somente o papel de agente liquidante nas LCs, não
participando ativamente da sua emissão ou aceite, estes títulos não podem ser registrados na Cetip,
visto que não há conformidade com o estabelecido no art. 16 da Lei 4.728, de 14/7/1965. Assim
sendo, o que se registra na Cetip são as CCBs, operações realizadas entre empresas ligadas e
financeira, cedidas em seguida para o fundo. Portanto, as LCs, sob a forma apresentada,
considerando a legislação vigente, não podem nem mesmo compor a carteira de um fundo de
investimento, o que justifica a ausência da informação de existência das LCs também nas
demonstrações financeiras do tundo.
Por outro lado, há elementos suficientes na operação que demonstram que o papel da CFI
não é de simples agente liquidante das LCs, contrariando argumentação da instituição. Além da
função de registro das CCBs na Cetip e do efetivo í1uxo de recursos financeiros, com pagamentos
recebidos do Dueto FIM e efetuados às empresas ligadas 21 , a origem, a estruturação, a eventual
análise de crédito e a aprovação das operações, são todas atividades realizadas na fl.nanceira.
Portanto, efetivamente, o que se verifica são operações de empréstimos às empresas ligadas,
realizadas pela Oboé CFI, comfunding na colocação de cotas do Erudito FICFIM, que transfere os
recursos para a financeira por meio do Dueto FIM, que adquire as CCBs.

°

2

Com mais rigor, o funding ocone por meio do Erudito F!CFIM, cotista exclusivo do Dueto FIM, que possuía 240
cotistas em 31/12/2010.
21
Fluxo presumido, uma vez que a financeira não comprovou o repasse de recursos para as empresas ligadas.
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Contudo, deve ser considerada a prevalência das operações entre ligadas e financeira, com
as subseqüentes cessões para o fundo, vez que o papel das LCs atreladas às CCBs seria de
simulação de uma operação direta, sem a intermediação da financeira. Neste caso, os empréstimos
originais, representados pelas CCBs, caracterizariam infrações ao que estabelecem os arts. 34,
inciso V, da Lei 4.595, de 31.12.1964, e 17 da Lei 7.492, de 16.7.1986.
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O conjunto de contratos das operações - CCBs, LCs e Termos de Cesssão - permitem
constatar que o Sr. Newton Freitas, controlador e diretor-presidente da Oboé CFI, assina por
diferentes partes em uma mesma operação. Tomando como exemplo a operação realizada com a
Cia. Educacional Rancho Alegre em 5/7/2010, consta sua assinatura na CCB, em nome da Rancho
Alegre (emitente, devedora, empresa ligada), na LC, também representando a Rm1cho Alegre
(sacada, aceitante, devedora) e também no Termo de Compra e Venda (Cessão da CCB), neste caso
em nome da Oboé CFI (vendedora). Ademais, pareceres e atas do Comitê de Crédito da Oboé CFI
demonstram a importância da participação da financeira, representada por seu Comitê de Crédito,
na aprovação das operações, com assinatura de diretores e gerentes da financeira,, todos
subordinados ao Sr. Newton Freitas, diretor-presidente. Destarte, esta explícita pmticipação do
controlador da CFI, Sr. Newton Freitas, no negócio, tanto por parte da CFI quanto da empresa
ligada. Considerando ainda ser ele o gestor dos fundos Dueto FIM e Emdito FICFIM, é razoável
considerá-lo o principal articulador e responsável por toda a estruturação das operações.
Propiciando maior entendimento da operação, em particular buscando justificar a inclusão
da CFI na cadeia, é importante informar que a CVM, por meio da Instrução CVM 409, de
18/8/2004, em seu artigo 64, inciso II, veda aos fundos a contração de empréstimos em suas
modalidades tradicionais. Assim sendo, a Oboé formalizou sob a fmma de títulos (CCBs+LCs) os
empréstimos pretendidos e aprovados nas reuniões dos Comitês de Crédito da financeira. Essa
vedação, portanto, impede a realização de operação de empréstimo direta entre fundo e empresas
ligadas. A necessidade de registro dos ativos dos fundos e o impedimento de registro de LC não
emitida por instituição financeira, por sua vez, tornaram necessária a participação da financeira,
realizando os empréstimos às empresas ligadas, formalizados pelas CCBs, cedidas na sequência
para o fundo. CCBs que, então, foram objeto de registro na Cetip.
Dessa forma, nossa análise indicaria o registro de irregularidades pela realização dos
empréstimos vedados pelo art. 34, inciso V, da Lei 4.595, de 31.12.1964, e pelo art. 17 da Lei
7.492, de 16.7.1986, assim como a proposta de instauração de processo administrativo (PA),
pela gravidade e relevância, e comunicação ao Ministério Público, pela natureza jurídica da
infração. Antes, porém, sugere-se o encaminhamento da questão à Desuc/Gsucl/Dsup2, para
melhor apreciação dos aspectos fonnais e legais da operação, no intuito de ratificar nosso
entendimento.
Irregularidade 06
Ocorrência: Concessão de empréstimos vedados a empresas ligadas, posteriormente cedidas para o
Fundo Dueto. Evidenciam essa prática operações contratadas junto à Cia Educacional Rancho Alegre,
Cia. Securitizadora São Mateus, Cia. de Investimento Oboé, Power Serviços e Advisor Gestão de
Ativos, contratadas entre julho e dezembro de 2010.
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Sob a óptica do risco no fundo Dueto, cabem ainda algumas considerações sobre estas
operações. A primeira, em relação à decisão de colocar tais operações em cm1eira, verificou-se que,
formalmente, a decisão de investimento foi tomada pela Oboé CFI e não pelo fundo, por proposta
de um gerente, com a aprovação do Comitê de Crédito. Para cada operação, ocorreu a aprovação de
um empréstimo de capital de giro, com "lastro" em letra de câmbio sacada contra a empresa,
supostamente negociada diretamente com o Dueto. A submissão das operações de empréstimo ao
22
Comitê da CFI, com as respectivas aprovações, reforça a tese de empréstimo vedado.
Outro risco relevante para os cotistas do fundo é o de concentração, pois 65% da carteira do
fundo na data-base de dezembro/20 1O se refere às operações com as empresas ligadas, percentual
muito superior ao limite normalmente considerado para papéis de emissores de empresas ligadas. O
art. 87 da Instrução CVM 409, de 18/8/2004, estabelece que um fundo de investimento não pode
deter mais de 20% de seu patrimônio líquido em títulos ou valores mobiliários de emissão do
administrador, do gestor ou de empresas a eles ligadas. No caso do Dueto FIM, entretanto, seu
regulamento, com base no que dispõe o art. 110-B, inciso I, da Instrução 409, com redação
introduzida pela Instrução CVM 465, de 20/2/2008, permite a inclusão na carteira de até 100% de
títulos ou valores mobiliários de emissão do administrador, do gestor ou de empresas a eles ligadas.
Para aplicação deste dispositivo, no entanto, há a exigência de aplicação mínima de R$ 1 mil!.1ão, o
que, sob o enfoque restrito do fundo Dueto FIM, é plenamente atendido, já que a administradora
mantém a totalidade de suas cotas na carteira do Erudito FICFIM.
Sendo assim, o Erudito FICFIM, na qualidade de cotista umco do Dueto FIM, é quem
assume o risco de concentração existente nesta carteira. Seu regulamento, apesar de também
restringir a aplicação a investidores qualiticados (art. 26 do regulamento), estabelece aplicação
inicial de R$ 1O mil, valor mínimo de movimentações de R$ 1 mil e saldo mínimo de permanência
23
também de R$ 1 mil. Ou seja, embora possamos considerar que a regra da dispensa do
22

Questionada sobre a decisão de investimento e os interesses dos cotistas, a Oboé DTVM forneceu atas das reuniões
do Comitê de Crédito da Oboé CF! que deliberam pela aprovação da concessão de empréstimos de capital de giro às
~!npresas. porém "/astrada (sic) em letra de câmbio de emissão do devedor (sic) negociada direto com o fim do Dueto".
-·' Os pisos para aplicação inicial, movimentação e permanência nos parecem baixos para um fundo destinado a
investidores qualificados. De acordo com o art. 109 da Instrução CVM 409, de 18.8.2004, entre o rol de investidores
qualificados encontram-se pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$
300 mil, atestando essa condição em termo próprio, de acordo com formulário específico.
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Capitulação: Lei 4.595, de 31.12.1964, art. 34, inciso V, e Lei 7.492, de 16.7.1986, art. 17.
Providências: Carta de Inspeção, Proposta de Instauração de Processo Administrativo e Comunicação
ao Ministério Público.
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Nas duas questões acima consideradas- decisão de investimento e concentração há indícios
de irregularidades a dispositivos normativos da CVM, assim como práticas que podem acarretar
prejuízo aos cotistas, de forma que se propõe mais adiante comunicação a esta autarquia com a
inclusão destes dois pontos.
Ressalte-se, ainda, que em 8í7/2011 a Oboé DTVM infonnou a liquidação antecipada de
todos os contratos com as empresas não-financeiras ligadas existentes em dezembro/20 1O, pelo
valor total de R$ 13,6 milhões, ocorridas em 31/3/2011 (R$ 8,9 milhões), 27/4/2011 (R$ 2,3
25
milhões) e 28/4/2011 (R$ 2,4 milhões), conforme extrato de custódia do Citibank . Segundo o
diretor da Oboé Distribuidora, Sr. Joeb Guimarães, a decisão pela liquidação partiu dos próprios
devedores, que são empresas pertencentes ao conglomerado empresarial Newton Freitas, que
também é o gestor do fundo Dueto.
Observa-se, contudo, que em 30/4/2011, o PL do fundo Dueto, de R$ 24,1 milhões, continha
R$ 13,6 milhões aplicados em "Depósitos a prazo e outros títulos de IF' emitidos por empresas do
grupo empresarial Oboé, incluindo as mesmas que liquidaram seus créditos naquele mês (Rancho
Alegre, São Mateus, CIO, Power e Advisor) e mais: Oboé Card, Oboé Holding, Clarinete Vendas e
Magazines Brasileiros. Sendo o Sr. Newton Freitas gestor do fundo Dueto e dono do conglomerado
financeiro que leva seu nome, o fato reforça a infringência às normas de conduta da CVM elencadas
no parágrafo O, item b, a seguir.
OPERAÇÕES COM EMPRESAS DA CARTEIRA COMERCIAL DA CFI
Nesta parte da cm1eira do fundo Dueto estão direitos creditórios originados na Oboé CFI, no
total de R$ 6,9 milhões, fom1alizados por Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) cedidas pela
financeira. Entre os devedores se encontram alguns que foram objeto de ajustes deste Banco Central
em inspeções recentes.

"-! 83% X 65% =54%.
25

Em I 117/1 I, a financeira foi instada a apresentar os extratos bancários que comprovam a movimentação dos recursos
entre as empresas ligadas, a Oboé CF! e o fundo Dueto.
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atendimento ao limite de concentração esteja sendo aplicada sob a óptica estrita do Dueto FIM, o
risco persiste para o aplicador final, que adquire indiretamente as cotas do Dueto FIM, com recursos
a partir de R$ 10 mil, adquirindo cotas do Erudito FICFIM. Vale citar que, na data-base, 83% da
carteira do Erudito era composta pelas cotas do Dueto, o que resulta em uma concentração indireta
4
de cerca de 54% na aplicação dos recursos dos cotistas do Erudito FICFIM em empresas ligadas?

--------------------
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O quadro a seguir apresenta uma relação com alguns devedores da carteira do fundo, o
respectivo valor em risco (saldo da operação na data-base) e a classiílcação de risco concedida pelo
administrador, seguindo o que estabelece a Resolução 2.682/99. Adicionalmente, é apresentado,
quando aplicável, o risco que o cliente havia recebido pela Oboé CFI em 2009, quando as operações
estavam em sua carteira, eventual risco considerado pela Supervisão, quando da assinatura do
Termo de Comparecimento Desuc/Gabin - 2010/2, em 9/6/201 O, e, finalmente, nova avaliação de
risco pela Supervisão, a partir de análise do dossiê de crédito do cliente e da operação, com o valor
do respectivo ajuste, se for o caso.

I
I

i

Cliente
WB Locação de Veículos
Ltda.
Sert Engenharia de
Instalações Ltda.
lido Piccoli
Portimão Investimentos e
Participações Ltda.
Diagonal Construções e
Serviços
Reata Arquitetura e
Engenharia Ltda.

CPF/CNPJ

07.329.904/0001-1
04
i
o7.195.183/oooJ- T
97
I
?30.?79.750- T2 I
06.555.913/0001- i
50
09. I 65. I 91/000 116
,23.463.730/0001124
I

Risêo BC Risco BC
Ajuste em
(avaliação (avaliação
31.12.2010
em
em
(R$ mil)
12/2010)
12/2009)
24
D
H

Risco
Dueto
em
12/2010

Risco
Oboé
em
2009

236

AA

-

748

AA

-

D

47

AA

c

D

554

AA

A

c

839

AA

A

D

5Io I

AA

-

-

Vr. no
Dueto em
31.12.2010
(R$ mil)

-

-

H
H

'47
554

~

-

F

2551

I

Total:

880

Considerando que todas as operações na carteira do fundo se encontravam classificadas com
risco AA, infere-se que a administradora deveria utilizar-se de modelo de classificação de risco
capacitado a avaliar aspectos relacionados ao devedor, à operação e a eventuais garantias, a
semelhança do que estabelece o art. 2° da Resolução 2.682/99. Entretanto, esta Supervisiio pode
verificar que a gestão de risco de crédito na administradora (Oboé DTVM) é deficiente, não
existindo um sistema de classificação de risco adequado, baseado em critérios consistentes e
verificáveis. Necessário destacar, inclusive, que, dado que todas as operações em carteira estão
classiílcadas como AA, não há qualquer provisão para perdas esperadas.
Enfim, o ajuste aqui apresentado não tem objetivo de propor ajuste contábil nas instituições
financeiras do grupo, pois o impacto não é relevante para a situação econômico-financeira ela Oboé
CFI ou da Oboé DTVM, visto que a participação destas no Dueto FIM é de pouca signifícância,
cerca de R$ 41 mil. Entretanto, entendemos importante relatar para a CVM que há risco de prejuízo
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para os cotistas do Erudito FICFIM também neste caso, pela significativa possibilidade de perdas na
carteira de CCBs originadas na carteira comercial da CFL

O Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), administrado e sob
gestão da Oboé DTVM, possuía na data-base de dezembro/20 1OPL de R$ 6,1 milhões e um total de
56 cotistas, com grande predominância de pessoas físicas. Estruturado como FIDC de classe única
de cotas, portanto, sem cotas subordinadas, a Oboé CFI e a Oboé DTVM não possuíam qualquer
participação em cotas do fundo, nem mesmo indiretamente, ocorrendo o mesmo com as demais
empresas do Grupo.
A carteira do FIDC era composta essencialmente por direitos creditórios originados e
cedidos pela Oboé Card, no montante de R$ 6,1 milhões em 31112/2010. Assim sendo, conforme
descrito adiante na "Área de Crédito - Carteira Vinculada ao Cartão OboéCard", a equipe de
Supervisão pôde constatar inegularidades na classificação e indícios de superavaliação nas carteiras
de operações de crédito relacionadas à atividade de cartões de crédito que se encontram registradas
tanto na CFI como também no fundo Regente FIM.
Desta forma, considerando que a carteira do Ci.ássico FIDC pode estar superavaliada,. com a
possibilidade de oconência de prejuízos aos cotistas, agravada pelo fato da financeira não deter
cotas subordinadas do fundo, propõe-se mais adiante comunicar esta questão à CVM.
2.5.5 Considerações Finais sobre a Atuação da Oboé na Área de Fundos

Em síntese, a análise da atuação da Oboé CFI e da DTVM na área de fundos demonstra que:
a) Para compor a estratégia de transferência de créditos e recebíveis da financeira e da
administradora de cartões para os fundos administrados, o grupo Oboé está infringindo
normas deste Banco Central do Brasil - retomo de risco de crédito cedido e aquisição de
cotas seniores de FIDC que possui direitos creditórios cedidos pela própria financeira, e
apresenta indícios de irregularidades também na área de competência da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
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b) Estratagema desenvolvido pela administração do grupo procurou agrupar os imóveis
utilizados pelas empresas do conglomerado, assim como alguns originariamente de
propriedade do controlador, no ativo da Cia de Investimento Oboé (CIO), sendo a maioria
das ações desta colocadas na carteira do Batuta FIP. Empregando critério contábil admitido
pelo CPC28, os imóveis passam a ser avaliados anualmente e os efeitos das reavaliações
estão se reí1etindo nas demonstrações financeiras da Oboé CFI e da Oboé DTVM, cotistas
do Batuta FIP. Entretanto, se a inspecionada estivesse consolidando as demonstrações
financeiras adequadamente e aplicando somente os critérios contábeis admitidos pelas
normas aplicáveis às instituições financeiras, os efeitos das reavaliações deveriam ser
estornados. Assim sendo, constatou-se a irregularidade e indicou-se o respectivo ajuste (total
de R$ 2,3 milhões).
c) Utilizam fundo oferecido a diversos investidores (Dueto FIM, por meio das cotas do Erudito
FICFIM) para captar recursos e transferi-los a empresas ligadas, assim como para adquirir
CCBs de empresas com alto risco de crédito, transferindo exposição a risco de crédito da
financeira para terceiros, pessoas físicas e jurídicas. Para operacionalizar o empréstimo de
recursos para as empresas ligadas, utilizaram-se de CCBs emitidas pelas empresas em favor
da Oboé CFI, com "lastro" em LCs, que foram na sequência cedidas da financeira para o
Dueto FIM. Há uma série de elementos na estruturação e na formalização destas operações
que levaram a Supervisão a interpretá-la de forma distinta da administração da instituição,
sugerindo a existência de inegularidades caracterizadas pelos empréstimos vedados entre a
financeira e as empresas ligadas.
d) Utilizam FIDC (Clássico) para auxiliar no financiamento das operações da administradora
de cartões de crédito (Oboé Card). Contudo, considerando as irregularidades na
classificação e os indícios de superavaliação constatados nas carteiras de operaqões de
crédito relacionadas à atividade de cartões de crédito que se encontram registradas tanto na
CFI como no fundo Regente FIM, é razoável supor que pode haver superavaliação também
na carteira desse fundo. O Clássico FIDC tem um total de 56 cotistas, sendo que a Oboé CFI
e a Oboé DTVM não possuíam qualquer particrpação em cotas.
Considerando, portanto, as práticas adotadas pela Oboé DTVM, na qualidade de
administradora de fundos de investimentos, que podem acarretar prejuízo ao patrimônio dos
cotistas, bem como os indícios de irregularidades, propõe-se a comunicação à CVM, nos termos da
cláusula 5.1 do Convênio firmado entre esta e o Banco Central, em 28110/2010, incluindo-se os
seguintes pontos:
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a) Indício de prática vedada pelo art. 36, inciso VII, da Instrução CVM 356, de 17/12/200 l.
que trata da venda de cotas de FIDCs sem cláusula de subordinação para instituições
financeiras cedentes de direitos creditórios. No caso da Oboé CFI, esta possui cotas do
Regente FIM e do Batuta FIP que, por sua vez, possuem cotas do Oboé Multicred FIDC em
suas carteiras. Portanto, indiretamente, a financeira possui cotas do FIDC. O Batuta FIP
também possui cotas do Erudito FICFIM que, então, tem cotas do Oboé Multicred FIDC,
reforçando a participação da financeira na carteira deste fundo. Todos os FIDCs
administrados pela Oboé DTVM possuem apenas uma classe de cotas.
b) Considerando as evidências de elevada exposição aos riscos de crédito e de concentração no
fundo Dueto FIM, sendo, portanto, relevante o risco de perdas financeiras para os cotistas do
fundo Erudito FICFIM:
1.

Eventual inobservância das normas de conduta estabelecidas pela autarquia para
administradores e gestores de fundos de investimento, ao optarem pela aplicação de
parcela significativa dos recursos do Dueto FIM em empresas do grupo, tais como o
que dispõe o art. 65-A da Instrução CVM 409, de 18/8/2004, introduzido pela
Instrução CVM 450, de 30/2/2007, que obriga estes a ''exercer suas atividades
buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administraçtio de seus
próprios negócios. atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do
fitndo. evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantÍda. e
re.spondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser
cometidas sob sua administraçlio ou gestào ".

11.

Indício de irregularidade ao permitir no regulamento do fundo Dueto FIM a
concentracão de títulos ou valores mobiliários de emissão do administrador do
gestor ou de empresas ligadas de até 100%, com base no que dispõe o art. 100-B,
inciso I, da Instrução CVM 409, de 18/8/2004, com redação introduzida pela
Instrução CVM 465, de 20/2/2008. Na data-base, 65% da carteira do Dueto FIM era
composta por CCBs de empresas ligadas, correspondendo a 54% da aplicaç:ão dos
cotistas do Erudito FICFIM. Muito embora a aplicação mínima estabelecida para o
Dueto fosse de R$ 1 milhão, "atendendo'' à exigência normativa para a flexibilização
de limite, a aplicação mínima inicial do Erudito FICFIM, cotista único do Dueto, era
de apenas R$ 1O mil, com saldo de permanência de tão-somente R$ 1 mil.
>

'

...

.~-

Pn:parado por: Batista. José Robeno,
Lóscio. Luís Carlos. Maurel e Thaís

Data:

!/'Í

Revisado por:

( ,/

Data:

~

?5.7.101~ /
José Maria de Oliveira
'<::::::--26.7.?0!1 __j
~~~~~~~~~~~~~./~?~=L~~~~~~--~~~~~~.
48

CONFERE COI OGNGtNAl
..368.968. 5LUI~ar1)ues O< Si~-~;
r ecmco oo

Bar

Central

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A894F0.

:';,<,';, ... ..<'.oco( .• cf/

~~

I

fls. 7253

BACEN/DESUC/GTNOR
PAPEL DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO
INSTITUIÇÃO

111.

INSPEÇÃO GERAL
PT RELATO
OBOÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

I

DATA-BASEo

1212~

Existência na carteira do fundo de CCBs decorrentes de operações de crédito
efetivadas pela Oboé CFI e que foram objeto de análise de risco e de detemlinação
de ajustes pela Supervisão deste Banco Central em inspeções recentes (2009 e 201 O)
mas que, entretanto, encontram-se, na data-base, avaliadas pelo administrador do
fundo como risco AA, nos termos da Resolução 2.682/99, o que indica a inex:cstência
de provisão para perdas esperadas.

c) Indício de que as operações na carteira do fundo Clássico FIDC apresentam problemas de
superavaliação. Considerando que a carteira do fundo é composta de direitos creditórios
cedidos pela Oboé Card, administradora de cartões do grupo, e que a equipe de Supervisão
encontrou irregularidades na classificação e indícios de superavaliação nas carteiras de
operações de crédito relacionadas à atividade de cartões de crédito que se encontram
registradas tanto na Oboé CFI como fundo Regente FIM, supõe-se que pode haver
superavaliação também no FIDC, que possuía um total de 56 cotistas em 31112/201 O. Há,
portanto, risco de prejuízo para estes, caso a carteira de R$ 6,1 milhões do fundo esteja
superavaliada.

3. GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS
3.1

GOVERNANÇA CORPORATIVA I ALTA ADMINISTRAÇÃO

No início dos trabalhos, a equipe de fiscalização realizou reunião com o controlador e
diretor-presidente do Grupo Oboé, Sr. José Newton Lopes de Freitas, acompanhado por seu diretor
administrativo Sr. José Itamar de Vasconcelos Jr. Nesse encontro o controlador apresentou à
fiscalização, sucintamente, o plano de negócio para as empresas do Grupo Oboé (leia-se Grupo
Newton Freitas), ocasião em que enunciou suas intenções para o futuro:
a) Intensificar os negócios de administração de cartões de crédito e de operacionalização de
folhas de pagamento, segmentos que tendem a crescer muitos nos próximos anos;
b) Incrementar as atividades de correspondente bancário, que também tenderão a aumentar;
c) Ceder créditos em definitivo para fundos administrados pela Oboé DTVM, ass1m
distribuídos:
i)
Créditos decorrentes de operações do cartão de crédito Oboé Card para o Fundo
Regente, cujo único cotista é a Oboé CFI;
ii)
Créditos provenientes de operações consignadas serão cedidos ao Multicred FIDC;
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Créditos de difícil recuperação passarão para o Trombone FIDC (em íàse préoperacional), cujas cotas serão adquiridas pelo Sr_ Newton Freitas, como pessoa
física;
Não serão realizadas novas cessões de créditos com coobrigação a outras IFs, sendo
que os créditos já cedidos deverão ser liquidados até o fim do presente exercício;

d) Intensificar a busca de parceiro para capitalizar a instituição, com vistas a ampliar sua área
de ação. Nesse sentido, assinou contrato com a empresa de consultoria Proinvest, a fim de
elaborar projeto para obtenção de apoio financeiro do IFC-Intemational Finance
Corporation/BIRD, que consistirá em participação acionária e concessão de empréstimo, no
valor total de R$ 60 milhões_ O IFC deverá realizar diligência na financeira tão logo as DFs
de dezembro/20 1O estejam publicadas;
e) Num futuro mais distante, cerca de dez anos, passar adiante os seus negócios, na medida em
que não existe previsão para uma sucessão íàmiliar para as empresas financeiras.
Ainda com relação à governança, observa-se uma administração muito centralizada na figura
do diretor-presidente. O Sr. Newton Freitas é o responsável por todas as áreas de atuação ela CFI,
com exceção dos assuntos relativos ao SPB, ctúo diretor responsável é o diretor administrativo Sr.
Itamar Vasconcelos.
No decorrer da inspeção, a equipe de Supervisão identificou contratos particulares de
promessa de compra e venda, realizados nos anos de 2008 e 2009, em que três sócios minoritários
vendem um total de 4.264.230 ações da Oboé CFI, com ágio, para a empresa ligada Aclvisor,
comprometendo-se a formalizar a conclusão da operação até dezembro/20 11, com a assinatura do
"'Termo de Transferência" no livro próprio da instituição. As ações negociadas foram
posteriormente cedidas sem ônus para a Cia. Educacional Rancho Alegre. A apuração dessas
transações, que não foram comunicadas ao Banco Central/DEORF, somente foi possível pela
análise das demonstrações financeiras das empresas envolvidas e após diversas interpelações jw1to à
contadora responsável e ao diretor administrativo da Oboé CFI. O quadro a seguir apresenta uma
síntese das transações:
Sócio

26

Qte. de
ações

% s/ Capital na
data da venda 26

Vr. da venda
ara Advisor

Fonte: Sisbacen PCF J805, posição de 6/8/:2007. Consulta realizada em 17/612011.

(R$ 1,00)

Data da Cessão
i
ara Rancho Alegre I
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649.041
1.908.65 I

[
6,49%j

7/5/2008

I

17/7/2009

19,08%

l

DATA BASE: 121::

[

I

735.393,00

I
517120~

2.338.428,48

1817/2(0

~M~á~r~ci~o~A~l-v-es--de__M_e-lo--+-~~~~t~,------~~~~~------------~~--------~-t---------

1

1

~T~áv~o~r~a~e~fi~lh~o~s~27____~--~1.~70~6~-~53~8~------~1~7,~0~5°~~~~__2~6_1_11_12_0_0_9__~ 3_.5_o_o._o_oo~,_oo-t____2_7_1_1__
1/2~
TOTAL

4.264.230

42,62%

I

___

____j

A falta de comunicacão a este Banco Central da mudança na composição societária ela Oboé
CFI configura irregularidade, caracterizada pelo não cumprimento dos seguintes dispositivos
regulamentares, que estabelecem a obrigatoriedade de comunicação e envio de documentos no
prazo de até 15 dias após a mudança, sujeitando o pedido à análise do Banco Central com vistas à
sua aceitação ou recusa:
a. Resolução 3.040, de 28.11.2002, Regulamento Anexo, art. 13, inciso I;
b. Resolução 3.040, de 28.11.2002, art. 2°;
c. Circular 518, de 1.4.1980, item 2, com alteração introduzida pela Circular 624, de
31.3.1981.
Cabe ainda informar que a irregularidade deverá ongmar proposta de processo
administrativo (PA). A elevada proporção no capital, cerca de 43%, acrescida, ainda, do ág:[o sobre
o valor do registro contábil das ações (54%) 28 ilustra a relevância, enquanto que a insistê:ncia da
administração da Oboé em manter a transação em desconhecimento do Banco Central, até mesmo
desta fiscalização no decorrer de boa parte da inspeção, pennite considerar a irregularidade como de
caráter grave.
O fato deverá também ser submetido à apreciação da Procuradoria Geral do Banco Central,
para que seja analisada a pertinência de comunicação aos entes tributários, uma vez que o contrato
celebrado, conhecido como "contrato de gaveta", poderá implicar em sonegação fiscal, em especial
devido à natureza jurídica da Cia. Educacional Rancho Alegre, empresa do setor de educação que
pode vir a gozar de isenções tributárias.
27

Márcio Alves de Melo Távora representa também os sócios Ígor Bezena de Melo Távora, Márcio Bezerra de Melo
Távora e Amanda Bezerra de Melo Távora.
28
O valor contábil das ações é de R$ 1,00, sendo o capital negociado, de R$ 4.264mil, vendido por R$ 6.573mil,
representando um ágio de R$ :2,3 milhões. Apesar de questionada, a instituição não apresentou justificativa para
negociação com ágio, limitando-se a atestar que o preço foi fixado por negociação entre as partes.
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a) A existência de dois Termos de Comparecimento para a CFI, o segundo deles sendo lavrado
em Brasília, na sede do Desuc;
b) A afirmativa feita pelo Sr. Newton em 3.1, 1,c, i, por exemplo, de que o fundo Regente
carregaria todas as operações oriundas da Card não é verdadeira. Ao analisarmos as bases de
dados de maio/20 11, contatamos que o Fundo Regente não possui mais nenhuma operação
da Card. O Fundo que está carregando essas operações, e não na totalidade, é o Clássico;
c) Os inúmeros obstáculos que opuseram ao nosso trabalho em campo merecem destaque. Seja
pelo não fornecimento de documentos requisitados, seja pela falta de informação ou
informação inexata por parte da equipe da Oboé;
d) A tentativa da Card em barrar o nosso trabalho, chegou ao ponto do presidente daquela
empresa enviar correspondência a nós, dizendo que não tínhamos competência para
fiscalizar empresas administradoras de cartões de crédito;
e) Várias informações inverídicas foram feitas pela Ca.rd, para barrar nosso trabalho. Chegaram
a nos enviar duas correspondências contendo informações ou incorretas ou inverídicas(fls.2..-3o
I 2:S i ). Tivemos que enviar correspondência, entregue ao controlador da Oboé, (fls.2vo/2:? 2.j
onde apusemos nossa posição contrária às infundadas alegações que apresentaram.
f)

Chegamos ao ponto de termos que realizar uma reunião no BACEN em Fortaleza, contando
com a presença do Senhor Chefe Adjunto do Desuc responsável pela área, junto com o Sr.
Newton, para que finalmente nos permitisse que inspecionássemos a Card e suas operações;

g) Os contratos de gaveta transferindo participações societárias relevantes, sem o necessário
encaminhamento ao Banco Central·
'
h) A tentativa de ocultar as bases de dados das operações de crédito dos fundos cedidos sem
coobrigação, cuja real intenção, a nosso ver, era ocultar as operações de crédito do fundo
Dueto para com empresas não financeiras do controlador, que eram controladas em
planilhas Excel, sob a infundada alegação de que o sistema gerava indevidamente IOF;
f--~
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Boa parte da equipe técnica e até os próprios dirigentes demonstram falta de preparo para as
funções que ocupam, a exemplo de vários gerentes, como os da área de crédito da CFL
Poucos diretores do Conglomerado demonstram preparo para as funções que exercem.

j)

O modelo organizacional da Oboé composto por várias empresas e fundos, torna difícil a
compreensão do inter-relacionamento que existe entre essas empresas. Exemplo disso é a
relação que a Card possui tanto com a CFI quanto com os fundos administrados pela
DTVM. Existe um contrato entre Card e CFI que reza que a Card só pode repassar débitos
de clientes que estão em dia, adimplentes. Entretanto, na análise dos atrasos dos devedores
de cartões, encontramos R$ 13,7 milhões de operações na CFI e fundo Regente que eram de
clientes em atraso há mais de 180 dias na Card.

k) Outro exemplo de que o modelo organizacional prop1c1a a realização de operaçôes que
burlam os normativos vigentes, é o caso da alteração da classificação de risco de operações
de crédito de clientes que estavam até em '·H" na CFI, e foram renegociados e cedidos para
os fundos e passaram para "AA", conforme detalhado nos papéis contábeis.

SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS

3.2.1 AVALIAÇÃO DA OBOÉ CFI
A área de informática da CFI é deficiente no que se refere tanto a capacidade da equipe,
quanto em relação ao seu quantitativo de pessoas. Existe uma dependência muito grande em relação
ao trabalho de poucos técnicos realmente capacitados.

Tanto o hardware quanto os softwares que dispõem são deficientes. Exemplo disso foi a
dificuldade técnica que tiveram em gerar cópias das tabelas requisitadas.
Os manuais da área de crédito são bastante deficientes, e a aderência aos mesmos deixa a
desejar.
Deficiências de conciliação ocorreram, porém não em relação aos saldos totais, que
estiveram bem próximos dos registrados na Contabilidade. O fato mais relevante em relacão a
na
deficiências de conciliacão
relativo à carteira de crédito foi que a maioria dos valores reaistrad,os
,
b
rubrica 1.6 do COSIF referia-se a Financiamentos, quando na realidade a quase totalidade das
operações da Oboé CFI referia-se a Empréstimos.
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Existem muitos problemas no sistema que controla as operações do cartão. Não existe uma
base de dados que relate o histórico de comportamento dos clientes, por exemplo, o que fragiliza o
processo de avaliação do perfil do cliente no decorrer do tempo.
•
•
•
•
•

Em maio/20 11, existem 28 faturas geradas com código de cartão inexistente, sendo que
destas, 15 tem saldo zero. As demais totalizam R$ 7.122,65;
Existem pagamentos de valores superiores ao da fatura mensal, o que indica descontrole no
processo de registro desses pagamentos;
Encontramos clientes cuja fatura do mês seguinte é menor que o valor da íàtura anterior
menos o valor pago;
Os indicativos de atraso que o sistema apresenta (possui dois que não batem entre si) às
vezes sequer em atraso o cliente está;
O Manual de Política de Crédito é mera figura decorativa, não existe nenhuma aderência das
práticas ao que este manual contém.

3.3

GESTÃO DE RISCOS

3.3.1

Gestão de Risco de Crédito

A gestão do risco de crédito é bastante deficiente. Possuem um comitê de crédito na CFI,
porém existem inúmeras atas registrando frontal descumprimento do contido nos manuais.
A Card e CFI não atendem ao mínimo contido na Res. 3. 72112009 no que se refere à
estrutura de gerenciamento do risco de crédito.
3.3.2 Gestão de Risco de Liquidez e Gestão do Caixa

Considerando a situação descrita em relação à captação de recursos, em particular sobre a
dependência que possuem de DPGE e a redução do limite desta modalidade de captação a partir de
janeiro de 2012, a busca de alternativas seria providência urgente que, no entanto, n~io tem
mobilizado a administração. Indagados sobre o assunto, responderam que já adotaram
"providências para alternativas de recursos, tais como securitização de recebíveis.: lançamento de
fimdos de investimento em mercado: aumentos de capital; escolha de parceiro estratégico:
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A postura e a ação da administração perante a situação caracterizam bem o que é a gestão do
risco de liquidez na instituição. Não há políticas, sistemas, limites e instrumentos adequados para
monitoramento, controle da liquidez e gestão do caixa. As exigências estabelecidas pela Resolução
2.804, de 21.12.2000, tais como projeções de fluxo de caixa com prazo de 90 dias (art. 3°), análise
de cenários (art. 4°, inciso li), relatórios de monitoramento dos riscos, testes de estresse (art. 4°,
inciso V) e plano de contingência (art. 4°, inciso VII) não são atendidas. No caso especí:6.co da
ausência de um planejamento adequado para substituição da carteira de DPGE devia-se considerar,
ainda, a influência do fator imposto pela regra de redução do limite na avaliação dos cenários (art.
4°, inciso II) e, também, a possibilidade de alternativas de liquidez (art. 4°, inciso IV). Assim sendo,
fica sobremodo configurada uma iiTegularidade, além de deficiência de controle interno.
Irregularidade 07
Ocorrência: Inexistência de proJeçoes de fluxo de caixa, análise de cenários, relatórios de
monitoramento dos riscos, testes de estresse e plano de contingência.
Capitulação: Resolução 2.804, de 21.12.2000, arts. 3" e 4°, incisos 11, IV, V e VII.
Providências: Carta de Inspeção.
Falha de Controle Interno 02
Deficiências na gestão do risco de liquidez, caracterizadas pela falta de políticas, sistemas, limites e
instrumentos adequados para monitoramento, controle da liquidez e gestão do caixa. Destaque para a
ausência de um planejamento adequado para a substituição da carteira de DPGEs por outras
modalidades de captação, considerando, principalmente, a redução do limite de captação destes depósitos
a partir de janeiro de 2012 e que a instituição utiliza atualmente todo o limite disponível.

A situação torna-se mais crítica pelo fato da captação estar concentrada em poucos
aplicadores. O maior aplicador, um fundo administrado pelo BTG Pactuai, respondia, na data-base,
por 21% da carteira, cerca de R$ 20 milhões. Outros fundos do BTG Pactuai também se encontram
entre os aplicadores, reforçando ainda mais a concentração.

Nã~ _bastas~e L~m~ gestão deficiente do risco de liquidez, a situação de liquidez em si é
bastante cntlca. A mst1tmção não possuía, na data-base, reserva de liquidez. Apenas a reserva livre
no BC (R$ 1,3 milhão) e os depósitos bancários (R$ 5 milhões) não podem ser considerados como
reserva de liquidez, principalmente considerando o estoque e o perfil das exigibilidades existentes.
Não havia na data-base qualquer estoque de títulos públicos livres. Ainda assim, sua gerência e alta

Preparado por: Batista. .José Roberto.
Revisado por:
Data:
~
~L~ós~·c~io~-~L~uí~s~C~a~rl~os~--~M~a~u~re~l~e~T~ha~í~s___L~~~~~~~~J~o~sé~N~!~ai~·ia~d~e~O~l~i\~'e~ir~a----~~----~2~6~.7~.2~0~1~1--____j

CONFERE COII OúittGlNAL
i3&8.968 • ~:f!::t~~r()J~ ~ s~~-.

.
7

Técmco do

_o CenVal

55

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A894F0.

lancamento
de acões
pela Oboé Holdina
.
.
o Financeira S.A. " Enfim, não se encontra no rol de
alternativas citadas o incremento das formas tradicionais de captação de financeiras, como
depósitos a prazo sem certificado (RDB) e da colocação no mercado de aceites de letras de câmbio.
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administração insistem que a situação é confortável e que são capacitados para gerir a liquidez da
instituição.

A Instituição praticamente não possui políticas, instrumentos e ferramentas para gestão do
risco de mercado.
3.3.4 Apuração do Capital Regulamentar

Os processos relativos à apuração do capital regulamentar são precários. Há falhas na
apuração da parcela referente às exposições ponderadas por fator de risco (PEPI~). Na apuração da
parcela do PRE referente às exposições ponderadas por fator de risco (PErR) verificou-se que a CFI
está utilizando o fator 0,75 para toda a carteira de crédito (grupo 1.6 do Cosií),
considerando incorretamente que todas as operações possuem as características de varejo
estabelecidas no parágrafo 1° do art. 14 da Circular 3.360, de 12.9.2007. Critérios de somatório das
exposições das contrapartes e de granularidade não estão sendo observados. Não foram testados
outros critérios como o de receita bruta anual. Registra-se, portanto, a irregularidade.
Irregularidade 08
Ocon-ência: Aplicação incorreta do fator de ponderação de 0,75 a toda a carteira de crédito, incluindo
operações que não atendem a todos os critérios necessários para configurar uma operação de varejo.
Capitulação: Circular 3.360, de 12.9.2007, art. 14.
Providências: Carta de Inspeção.

Para a data-base, 31.12.201 O, o teste realizado, com base no somatório das exposições das
contrapartes, identificou apenas três operações acima de R$ 400 mil; sendo mais outras seis
operações selecionadas no critério de granularidade. O impacto total no PRE ficou em cerca de R$
150 mil, de pouca relevância, portanto. Assim sendo, não se justificou a realização de ajuste, apenas
o registro da irregularidade acima, devido à falta de procedimento adequado, com potencial forte de
apuração incorreta de capital regulamentar. Ressalve-se, entretanto, que o critério de receiia bruta
anual, inferior a R$ 2,4 milhões, para caracterizar contraparte de pequeno porte, não foi verificado e
é também fonte de potenciais ajustes.
Em relação às parcelas do PRE referentes a risco de mercado, principalmente a risco de taxa
de juros prefixada (PJuRt), de maior relevância para o caso, cabe comentar a inexistência de política
de classificação das operações na carteira de negociação, o que prejudica a apuração do capital para
risco de mercado, assim como, por consequência, do monitoramento e mensuração do risco de taxa
/
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3.3.3 Gestão de Risco de Mercado
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Irregularidade 09
Ocorrência: Inexistência de políticas para classificação de operações na carteira de negociação e para
mensuração do risco de taxa de juros das operações não classificadas na carteira de negociação.
Capitulação: Resolução 3.464, de 26.6.07, art. 5°, e Circular 3.365, de 12.9.07, art. 1°, parágrafo único.
Providências: Carta de Inspeção.

Nota-se, inclusive, grande confusão entre trading e banking, o que pode ser ilustrado pela
substituição do DLO de dez/2010, realizada em 3.6.2011, com a eliminação da parcela PJURI e
inclusão da parcela R 8 AN, calculada com a metodologia da PJURI· Enfim, identifica-se uma
inconsistência na apuração das parcelas de risco de mercado e na apuração do risco de taxa de juros
do banking book, a começar pela ausência de classificação das operações, o que significa dizer que
a informação de capital da instituição não é confiável.
Considerando a situação restrita de capital da instituição, com pequena margem e pouca
folga no índice de Basiléia (data-base de 31/12/201 O), somente a pronta e necessária correção
descortinará o real capital necessário (PRE+R8 AN), diferente do que está atualmente exposto no
DLO (11,97%).

4. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
4.1

PROPOSIÇÃO DE AJUSTES

Os ajustes propostos pela equipe são os seguintes,
respectivas descrições de ocorrências:
I

CUJO

detalhamento estão contidos nas

AJUSTES EM OPER AÇO ES DE CREDITO
DESCRIÇÃO

lsEa

Total das operações na Oboé CF/ e fundo Regente de clientes
em atraso no Cartão

11-

i
I

SALDO
REGENTE

SALDO CFI

7 092455,61 I 6.641.277,20

I
I

AJUSTE CFI

AJUSTE
REGENTE

7.056.993,33/

6.608.070,81 [

I

I 2-

Arrasto das demais operações na CF/ dos clientes em atraso

1.003.225,80

998.209,68

13
; 4-

Ajuste nas operações analisadas (dossiês) com saldo na CF/

557.623,01

554.834,89

Arrasto de operações de clientes com operações em prejuizo
Arrasto de operações de mesmo cliente para a de pior nsco

175.102,54
357.130,24

50.982,90
3.093,88

167.343,60
35.514,34

31.380.90
772,68\

Clientes com operações na CF! e Regente acima do limite da
Card, exceto os clientes em atraso incluídos nos ajustes
anteriores, sem nenhum pagamento de faturas entre 25 de
abri//2011 e 30 de junho/11.
1

7.022.913,07

6.641.828,81

6.977.704,23

5.7~0.065,01!

! 5I
16I

1

SUB-TOTAL DOS AJUSTES DE CRÉDITO

I

16.208.450,27 13.337.182,79 15.790.600,07

I
i

12.350.289,4o
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de juros da carteira banking (RsAN)- Registra-se aqui também outra irregularidade, pela inexistência
da política.

\fl. Z.rf~ fls.
- 7262
~

r·

PAPEL DE TRABALHO

L

ÁREA OU ASSUNTO

INSPEÇÃO GERAL

IDENTIFICAÇÃO
INSTITUIÇÃO

PT RELATO
OBOÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

7-

AJUSTES DECORRENTES DE PARTES RELACIONADAS
DESCRIÇÃO
j OBOÉCFij

I

I Companhia de Investimentos Oboé
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1 -Total das operações na Oboé CFI e fundo Regente de clientes em atraso no Cartão:
../ Saldo devedor total: R$ 13.733.732,81;
../ Ajuste total: R$ 13.665.064,14. (ajuste de 99,5% do saldo devedor, uma vez que as
operações registradas tanto na CFI quanto no Regente, estavam todas classificadas em
"A")

./ Capitulação: Res. 2.682/99, Arts. 4° e 6° e Oí!cio-Circular 03/2009 da CVM.
../ Ressaltamos que o ajuste referente ao Fundo Regente será refletido integralmente na
Oboé CFI, uma vez que ela é cotista única daquele fundo.
2- Arrasto das demais operações na Oboé CFI dos clientes em atraso:
./ Saldo devedor total: R$ 1.003.225,80;
../ Ajuste total: R$ 998.209,68;
./ Capitulação: Res. 2.682/99, Art. 3°.
3- Ajuste
./
./
./

nas operações analisadas (dossiês) com saldo na CFI.
Saldo devedor total: R$ 557.623,01;
Ajuste total: R$ 554.834,89;
Capitulação: Res. 2.682/99, Art. 2° e Ofício-Circular 03/2009 da CVM.

4- Arrasto de operações de clientes com ~ções em prejuízo:
./ Saldo devedor total: R$ 226.085,4("·--·---------./ Ajuste total: R$ 198.725,50;
./ Capitulação: Res. 2.682/99, Art. 3°.
5 -Arrasto de operações de mesmo cliente para a de pior risco .
../ Saldo devedor total: R$ 360.224, 12;
../ Ajuste total: R$ 36.287,02;
./ Capitulação: Res. 2.682/99, Art. 3°.
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6 - Clientes com operações na CFI e Regente acima do limite da Card, exceto os clientes incluídos
nos ajustes anteriores, sem nenhum pagamento de faturas entre 25 de abril/20 11 e 30 de junho/11 .
./ Saldo devedor total (CFI e Regente): R$ 13.664.741,88;
• Ajuste total: R$ 12.687.769,24. (ajuste de 99,5% do saldo devedor, uma vez que as
operações registradas tanto na CFI quanto no Regente, estavam todas classificadas em "A".
Em relação ao ajuste do Fundo Regente foram descontados dos saldos dos clientes, o Limite
de Crédito que os mesmos tinham na Card em 20/06/2011)
../ Capitulação: Res. 2.682/1999, Arts. 1o e 2°; Res. 2.554/1998, Art. 1o; e Ofício-Circular
03/2009 da CVM.
7 - Companhia de Investimentos Oboé;
../ Observar que existem ajustes na Oboé CFI e na Oboé DTVM .
./ Capitulação: Circular 2.723, de 31105/2000, art. 3o, inciso IV; Circular 1.273, de 2911211987
(Cosi f 1.1.2.5, 1.11.2.2, 1.11.2. 9 .a); Res. 750 do CFC, de 29/12/1993, art. 1°, parágrafo 2°.
DESCRIÇÃO
AJUSTES
; PR DA OBOÉ CFI EM DEZ/2010
INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DA CFI
PR DA OBOÉ DTVM EM DEZ/2010
PR AJUSTADO DA OBOÉ DTVM EM DEZ/2010

I

QUADRO RESUMO
CFI
REGENTE

I

16.996.600,07

I
I

I DTVM// I
12.350.289.40 I uQ_g":Óoo,oo I

14.932.287,67
·14.414.601 ,80

.
/

. --:,~ q . ~-,~.
\ / l.__,

~
TOTAL

30.655.889,47
.• f:····./

é) ..

4.973.966,23
3.664.966,23

Obs.: o Fundo Regente tem como único cotista a Oboé CFI e, portanto, todo o seu ajuste repercute integralmente na CF!.

4.2

J

IMPACTOS NOS LIMITES E PATRIMÔNIO

APURAÇÃO DO CAPITAL REGULAMENTAR
Os processos relativos à apuração do capital regulamentar são precários, além da grande confusão
entre trading e banking, conforme exposto no item 3.3 .4 - Apuração do Capital Regulamentar,
acima. A situação restrita de capital da instituição, com pequena margem e pouca folga no índice de
Basiléia, indicam a pronta e necessária correção o que descortinará o real capital necessário
(PRE+RBAN), diferente do que está atualmente exposto no DLO (11,97%).

Este documento foi assinado digitalmente por ERNILSON MARTINS NASCIMENT.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0172259-39.2012.8.06.0001 e o código A894F0.

ÁREA OU ASSUNTO
IDENTIFICAÇÃO
INSTITUIÇÃO

FL.

