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1.

INTRODUÇÃO

1.1

DA INTERVENÇÃO

Pelo Ato-Presi n° 1.203, de 15 de setembro de 2011, do Sr. Presidente do Banco
Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 16 de setembro de 2011 (tl. 57), com
fundamento nos artigos 1°, 5°, 15, § 1°, e 51, todos da Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974, tendo em vista o vínculo de interesse evidenciado pela existência de interconexão de operaçõ1~s e de
gestão e de controle comum com a OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
CNPJ: O1.432.688/0001-41, cuja intervenção também fora decretada em 15 de setembro de
2011, e o que mais consta do processo n° 11 O1518670, foi decretada a intervenção por extensão
na OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A., CNPJ no 35.222.090/0001-40, com sede na
cidade de Fortaleza (CE), nomeando como Interventor, com plenos poderes de gestão, o
Sr. LUCIANO MARCOS SOUZA DE CARVALHO, portador da Carteira de Identidade
no 1679688-SSP-BA e CPF. no 050.894.414-72.

1.2

DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Pelo Ato-Presi no 1.213, de 9 de fevereiro de 2012, do Sr. Presidente do Banco
Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 1O de fevereiro de 2012 ( tl. 195), com
fundamento nos artigos 1°, 12, alínea "c'', 15, § 2°, 16 e 51, todos da Lei n° 6.024, de 13 de: março de 1974, tendo em vista o vínculo de interesse evidenciado pela existência de interconexão de
operações e de gestão e de controle comum com a OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A., CNPJ: 01.432.688/0001-41, cuja liquidação extrajudicial também fora decretada em 9 de fevereiro de 20 12, e o que mais consta dos processos n° 5 11 O15186 70 e
11 O1535684, foi decretada, por extensão, a liquidação Extrajudicial da OBOÉ TECNOLOGIA E
SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. CNPJ 35.222.090/0001-40, com sede na cidade de Fortaleza (CE),
nomeando como Liquidante o anterior Interventor, Sr. LUCIANO MARCOS SOUZA DE
CARVALHO, portador da Carteira de Identidade no 1679688-SSP-BA e CPF. no 050.894.41472.

1.3

DA COMISSÃO DE INQUÉRITO

Em 4 de outubro de 2011, foi instalada a COMISSÃO DE INQUÉRITO, constituída com base no Ato de Diretor n° 432, de 28 de setembro de 2011, da lavra do Sr. Diretor de
Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural do Banco Central
do Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 29 de setembro de 2011 (tl. 2), no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 18, inciso 111 do Regimento Interno, com base no artigo 41,
parágrafo 2°, da Lei no 6.024, de 13 de março de 1974, para proceder a inquérito nas empresas
OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (CNPJ: 01.432.688/0001-41), OBOÉ
DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 01.581.283/0001-75), OBOÉ
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TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (CNPJ: 35.222.090/000I-40) e CIA. INVESTIMENTO
OBOÉ (CNPJ: 09. 135.5I6/000I-I8)- todas sob intervenção e com sede em Fortaleza (CE)., composta por FRANCISCO PONTE DE ALMEIDA JÚNIOR (matrícula 3.479.882-x), na fun1;:ão de
Presidente, JOSÉ ROBERTO NUNES PIRES (matrícula 5.835.06I-6) e JOSÉ WILLIAM
ASSUNÇÃO LOSCIO (matrícula 5.941.338-7), ambos na função de Relator, e ROBERTO
SERRÃO CEZAR FILHO (matrícula 8.686.687-7), na função de Secretário, todos servidores do
Banco Central do Brasil.

3.
Posteriormente, em 21 de novembro de 20 li, foi prolatado o Ato de Diretor
no 438, da lavra do Sr. Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações
do Crédito Rural do Banco Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 23 de novembro de 20II (fl. 64), dispensando o servidor ROBERTO SERRÃO CEZAR FILHO (matrícula 8.686.687-7) da função de Secretário na COMISSÃO DE INQUÉRITO nas supracitadas
empresas sob intervenção e nomeando, em substituição, o servidor LUIS SÉRGIO MARQUES
DA SILVA (matrícula 6.368.968-5).
4.
Por meio do Ato de Diretor no 442, de 26 de janeiro de 20I2, da lavra do
Sr. Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural do
Banco Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 27 de janeiro de 20I2 (fl. I8I),
o prazo para a conclusão do presente inquérito foi prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar de 2 de fevereiro de 20 I2.
5.
Finalmente, foi expedido o Ato de Diretor no 44 7, de 30 de março de 2012, da
lavra do Sr. Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito
Rural do Banco Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União de 2 de abril de 20 I2
(fl. 8I2), prorrogando o prazo para a conclusão do presente inquérito por de 60 (sessenta) dias, a
contar de 2 de abril de 20 12.

1.4

INDISPONIBILIDADE DE BENS

Por intermédio do Comunicado n° 21.489, de I5 de setembro de 20 II, o Banco
Central do Brasil (fls. 58/59) informou às instituições financeiras e bolsas de valores a
decretação de intervenção na empresa OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (CNPJ:
35.222.090/000I-40), a nomeação do respectivo interventor e a incidência de indisponibilidade
sobre os bens dos controladores e dos ex-administradores.
2.
Quanto aos atingidos pela indisponibilidade de bens (artigo 36 da Lei n° 6.024, de
13 de março de I974, combinado com o artigo 2° da Lei 9.447, de I4 de março de I997), em
decorrência de suas relações com a OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (CNPJ:
35.222.090/000I-40), assim dispôs o precitado Comunicado:
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A referida COMISSÃO DE INQUÉRITO exerceu as suas atividad,;:s na
Av. Senador Virgílio Távora, n° I905, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60.170-251, conforme registrado na Ata de Instalação lavrada em 4 de outubro de 20 II (fl. I).
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•

OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. (CNPJ: CNPJ 23.533.896/0001-70); e

•

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

Posteriormente, foi expedido o Comunicado n° 21.508, de 20 de setembro de 2011
3.
(fl. 60), informando sobre a incidência de indisponibilidade sobre os bens dos seguintes exadministradores da OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (então sob Interven<(ão):

1.5

•

CÍCERO ADALBERTO DE PAULA VIANA (CPF: 193.173.363-53),
brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de
empresas, portador da carteira de identidade 2000002203430, SSP-CE,
residente e domiciliado em Fortaleza (CE);

•

JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ (CPF: 261.425.463-00),
brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de
empresas, portador da carteira de identidade 977736, SSP-CE, residente e
domiciliado em Fortaleza (CE); e

•

JOSÉ ALBERTO DE MELO MA YNARD (CPF: 002.584.315-04), brasileiro,
casado em regime de comunhão universal de bens, contador, portador da
carteira de identidade 2006002005840, SSP/CE, residente e domiciliado em
Fortaleza (CE).

DA EXPEDIÇÃO DE CARTAS

Após a instalação da Comissão de Inquérito, em 4 de outubro de 2011, foram expedidas correspondências comunicando o fato aos interventor/liquidante, ex-administradores e
controladores (item 1.5.1), bem como aos órgão internos do Banco Central do Brasil (1.5.2) e
órgãos externos (1.5.3), necessárias para o melhor curso dos trabalhos.

1.5.1

Interventor/Liquidante, ex-administradores e controladores:
LUCIANO MARCOS DE SOUZA DE CARVALHO- Interventor/Liquidante(fls. 4, 24, 65/66 e 1208);
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JOSÉ ALBERTO DE MELO MA YNARD (fl. 8 e 1275);
CÍCERO ADALBERTO DE PAULA VIANA (fl. 9 e 1286);
JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ (fl. 11 e 1273);
JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (fl. 12, 1280 e 1283-edital);
OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. (fl. 13, 1281 e 1283-edital);

MARIA JOSÉ LOPES DE FREITAS (fls. 63 e 196); e
Advogados do Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (fls. 1284/1285).

1.5.2

Órgãos internos do Banco Central do Brasil
Departamento de Liquidações Extrajudiciais- DELIQ (fls. 5 e 169/177);
Procuradoria-Geral do Banco Central - PGBC (fl. 6);
Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não-Bancárias DESUC (fl. 7).

1.5.3

Órgãos externos
Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC (fls. 14, 22/23 e 418/419);
Receita Federal do Brasil (fls. 179/180);
I o Ofício de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 182);
2° Ofício de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 183);
3° Ofício de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 184);
4° Ofício de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 185);
5° Ofício de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 186); e
6° Ofício de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 187).

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
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1.6

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Procuração de advogado de JOSÉ ALBERTO DE MELO MA YNARD (fl. I O);
JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (fls. 15 e 21);
OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. (fl. 16);
Junta Comercial do Estado do Ceará- JUCEC (fls. 18/20, 68/166 e 656/685);

Petição e procuração de advogados de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS e
de OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. (fls. 61/62);
LUCIANO MARCOS DE SOUZA DE CARVALHO - Interventor/Liquidante
(fls. 168 e 206);
Procuração- novos advogados do Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (fl. 213);
5° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 189);
Departamento Estadual de Trânsito do Ceará- DETRAN/CE (fls. 190/194);
4° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fls. 197/205);
3° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 207);
6° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/C E] (fls. 208/211 );
2° Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 5717/5721 ); e
I o Oficio de Registro de Imóveis [Fortaleza/CE] (fl. 638/655).

1. 7

DEPOIMENTOS
ALEXANDRE RODRIGUES SILVA (fls. 873/874);
RENA TO JORGE MOURÃO PINTO (fls. 875/899);
OTÁVIO LINS LIMA (fls. 900/902);
ALINE PAIVA NOGUEIRA (fls. 903/950);
MARIA DO CARMO OLIVEIRA NOVAIS BANDEIRA (fl. 951); e
JEAN CARLO BRASILEIRO DE ANGELO (fls. 952/953).

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
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2.

SÍNTESE DA APURAÇÃO

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

Histórico da entidade

As origens da empresa remontam ao ano de 1990, quando foi constituída sob a
denominação de P & N COMÉRCIO DE MODAS LTDA .. , com o objeto de comercializar artigos de
vestuário em geral (fls. 19/20). A seguir, descrevem-se as principais modificações que marcaram
a vida da empresa.
2.
Em 1.3.2005, em sua 13a alteração contratual (fls. 26/28), a sociedade que então
se chamava OBOÉ TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA., foi transformada em OBOÉ
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., com objetivos de administrar cartões de créditos, comércio varejistas, consultoria em "hardware", desenvolvimento de "software", emissão de vale alimentação e fabricação de computadores. O capital inicial foi de R$ 75.000,00 e seu controle ficou dividido entre as sócias MARIA JOSÉ OLIVEIRA LOPES DE FREITAS e VIRNA OLIVEIRA LOPES DE
FREITAS, cada uma com 50% de propriedade das quotas. A administração da sociedade era atribuída às sócias e a dois não-sócios, no caso, JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, identidade
n° 300.670, SSP-CE, CPF n° 013.398.183-53, e JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD, identidade
n° 72681-SSP-SE, CPF no 002.584.315-04.
Em 14.6.2006, o capital social foi elevado para R$ 1.000.000,00, com a integrali3.
zação de 925.000 cotas, no valor de R$ 925.000.00, pelo INSTITUTO CULTURAL OBOÉ. Nessa
mesma data, foi modificada a denominação para Oboé Tecnologia e Serviços Ltda .. (fls. 29/31).
Na data de 10.11.2006, a sócia MARIA JOSÉ LOPES DE FREITAS cedeu suas quotas
4.
ao INSTITUTO CULTURAL OBOÉ que passou a deter 962.500 quotas de capital, permanecendo a
sócia VIRNA OLIVEIRA LOPES DE FREITAS, com as 37.500 quotas que já possuía, todas do valor
unitário de R$ 1,00 (fls. 32/34).
5.
Em 11.12.2006, mediante Assembleia Geral de Transformação, a empresa passou
a denominar-se OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (conhecida popularm(!Ote
como OBOÉ CARD, razão pela qual essa denominação também será usada ao longo do presente
trabalho), com Estatuto Próprio e objetivos similares aos que já vinha exercendo. O capital permaneceu o mesmo de R$ 1.000.000,00, representado agora por 1.000.000 de ações, atribUJídas
aos mesmos sócios anteriores, nas mesmas proporções das quotas que possuíam (fls. 35/38).
6.
A primeira diretoria da empresa já sob a nova denominação, eleita na precitada
Assembleia de Transformação (fls. 35/38), era constituída de três membros, assim denominados
(fl. 38):
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•

CÍCERO ADALBERTO DE PAULA VIANA (CPF: 193.173.363-53),
brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de
empresas, portador da carteira de identidade 2000002203430, SSP-CE,
residente e domiciliado em Fortaleza (CE);

•

JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ (CPF: 261.425.463-00),
brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de
empresas, portador da carteira de identidade 977736, SSP-CE, residente e
domiciliado em Fortaleza (CE); e

•

JOSÉ ALBERTO DE MELO MA YNARD (CPF: 002.584.315-04), brasileiro,
casado em regime de comunhão universal de bens, contador, portador da
carteira de identidade 2006002005840, SSPICE, residente e domiciliado em
Fortaleza (CE).

7.
Em 15.3.20 lO, através da 33 AGE, o capital foi elevado para R$ 2.500.000,00,
mediante incorporação de R$ 1.055.570,00 de reservas de lucros e subscrição particular de
444.430 novas ações, pela CIA INVESTIMENTO OBOÉ, em dinheiro (fls. 43146).
8.
Em 6.9.2010, através da 43 AGE, novo aumento de capital foi decidido, agom no
valor de R$ 2.500.000,00, subscritas e integralizadas totalmente pela OBOÉ HOLDING
FINANCEIRA S.A., passando o capital social para R$ 5.000.000,00. Nessa mesma data, o Estatuto
Social foi atualizado (fls. 47150).
9.
A composição do quadro de sócios, atualizada, na data da última Assembleia é
vista no quadro abaixo:
COMPOSIÇÃO ATUALIZADA DOS ACIONISTAS
AÇÕES COM DIREITO A VOTO
NOME I RAZÃO SOCIAL

CPF I CNPJ
QUANTIDADE PARTICIPAÇAO

Oboé Holding Financeira S.A.

23.533.8961000 l-70 4.922.916

98,46

Virna Oliveira Lopes de Freitas

539.477.623-72

77.084

1,54

TOTAIS

5.000.000

100,00

l 0.
A OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A., em Liquidação Extrajudicial, é uma sociedade anônima fechada, registrada sob os números: 23-3-0002678-1 (NIRE I
JUCEC), 35.222.09010001-40 (CNPJ I Ministério da Fazenda) e Z9715136 (Unicad I Banco
Central do Brasil).

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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a) Sede e outras dependências

b) Particularidades funcionais
A situação dos recursos humanos era a seguinte: a empresa tinha um quadro de
211 funcionários, dos quais 116 eram cedidos por outras empresas do Grupo e 95 eram contratados diretamente.
2.
Essa situação veio a ser objeto de denúncia ao Ministério Público do Trabalho,
que, aceitando-a, promoveu a instauração do competente inquérito civil público, com orientação
para que a OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. assumisse diretamente os encargos
relacionados às dispensas dos funcionários que haviam sido devolvidos às empresas cedentes,
assunto que foi submetido ao Banco Central do Brasil I Departamento de Liquidações Extrajudiciais (Deliq), por meio do Ofício OBOÉ-SI-20111216, de 06/12/2011 (cf. fls. 9/10 do Relatório
do Interventor, arquivado às fls. 479/488).
3.
O contencioso trabalhista, em relação a essa situação, pode ser resumido da seguinte maneira: dos 18 processos instaurados após a decretação da intervenção, tendo a OBOÉ
TSF como ré, seis tramitam na Justiça do Trabalho, movidos, em um dos casos, pelo conjunto de
empresas que cediam contratos de trabalho à companhia e, nos demais, por ex-colaboradores.

c) Tecnologia de Informação e Comunicação
A empresa tem, dentre os seus objetivos estatutários, os de consultoria em te:cnologia da informação; desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis; prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; e tratamento de dados, provedon::s de
serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
2.
Nessa condição, seu relacionamento com as demais empresas do Grupo JOSÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS incluía o fornecimento desses meios (administração de cartões de
crédito; emissão de vale alimentação, vale transporte e similares; aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; atividades de tele-atendimento; atividades de cobranças e informações
cadastrais; impressão de material para uso publicitário; e impressão de material de segurança),
especialmente àquelas vinculadas ao mercado financeiro, no caso a OBOÉ CFI S.A. e OBOÉ
DTVM S.A., ambas atualmente em Liquidação Extrajudicial.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

A sede da empresa funciona na Rua General Tertuliano Potiguara, I 079, Aldeota,
Fortaleza (CE). Suas atividades e negócios também eram desenvolvidos, quando da intervenção,
em 18 dependências instaladas na cidade de Fortaleza e em outras cidades e regiões do País, tendo todas elas permanecido em funcionamento, à exceção da Loja Camelo, que foi desativada.
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3.
No Anexo 43 do Relatório do Interventor (fls. 584/589) consta um relatório setorial da área de gestão da tecnologia de informação e de comunicação, sob o ponto de vista do
processo de intervenção a que está submetida a OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A. e as outras três empresas do grupo que se encontram sob liquidação extrajudicial.

Identificação e qualificação dos ex-administradores e respectivos períodos de ges-

Restringindo o exame aos últimos 5 (cinco) anos anteriores à decretação da Intervenção na OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A., ocorrida em 15.9.2011, assim se
deu a evolução do quadro de diretores da OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.:
a) De acordo com o prescrito na 173 Alteração do Contrato Social datada de 11
de agosto de 2006 (fls. 158/160) a então Oboé Tecnologia Ltda., mais precisamente na Cláusula Oitava dos Estatutos Societários, a empresa era administrada por:
a.1) sócia: VIRNA OLIVEIRA LOPES DE FREITAS (CPF: 539.477.62372), brasileira, casada, identidade no 8812002020678, SSP-CE, CPF
539.4 77.623-72;
JOSÉ
NEWTON
LOPES
DE
FREITAS
a.2)
não-socw:
(CPF: 013.398.183-53), brasileiro, casado em regime de comunhão universal
de bens, empresário, portador da carteira de identidade 300.670 - SSP/CE, residente e domiciliado em Fortaleza (CE); e
JOSÉ
ALBERTO
DE
MELO
MAYNARD
a.3)
não-socw:
(CPF: 002.584.315-04), brasileiro, casado em regime de comunhão universal
de bens, contador, portador da carteira de identidade 2006002005840,
SSP/CE, residente e domiciliado em Fortaleza (CE).

fi

b) Em decorrência da Assembleia Geral de Transformação de OBOÉ
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. em OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A., datada de 11.12.2006 e registrada na JUCEC sob o número
23300026781 em 1.2.2007 (fls. 35/38), foram eleitos os seguintes membros
para compor a Diretoria (cujo mandato se estenderia até a realização da AGO
de 2009):
b.1) Diretor Presidente: JOSÉ ALBERTO DE MELO MA YNARD
(CPF: 002.584.315-04),já qualificado;
b.2) Diretor: JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ
(CPF: 261.425.463-00), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de
bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade 977736,
SSP-CE, residente e domiciliado em Fortaleza (CE); e
b.3)
Diretor:
CÍCERO ADALBERTO
DE
PAULA
VIANA
(CPF: 193.173.363-53), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de
bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade
2000002203430, SSP-CE, residente e domiciliado em Fortaleza (CE).

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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2.
Portanto, assim pode ser apresentada a gestão da empresa, nos últimos 5 (cinco)
anos anteriores à data da decretação da intervenção:
Ex-Diretores da OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
Período

Diretores

15.9.2006 I 10.12.2006

VIRNA OLIVEIRA LOPES DE FREITAS (CPF: 539.477.623-72);

(então Oboé Tecnologia Ltda.)

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (CPF: 013.398.183-53); e
JOSÉ ALBERTO DE MELO MA YNARD (CPF: 002.584.315-04).

11.12.2006 I 15.9.2011

JOSE ALBERTO DE MELO MA YNARD (CPF: 002.584.315-04 );
JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ (CPF: 261.425.463-00); e
CÍCERO ADALBERTO DE PAULA VIANA (CPF: 193.173.363-53).

2.1.3.

Evolução do quadro de acionistas e identificação dos controladores

A apuração da estrutura societária da ÜBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A., apresentada na sequência, decorre de pesquisa às atas da I 7a Alteração do
Contrato Social (datada de I I de agosto de 2006 - fls. I 58/160), da 183 Alteração do Contrato
Social (datada de lO de novembro de 2006- fls. 161/163) e de três assembleias gerais: a) a que
teve por objetivo a transformação da empresa de limitada em sociedade anônima, ocorrida em
11.12.2006; b) a 33 Extraordinária, que ocorreu em 15.3.2010; e c) a 43 Extraordinária, realizada
em 6.9.2010:
17" ALTERAÇAO

DO CONTRATO SOCIAL (1118/2006) (fls. 158/160)
AÇOES COM DIREITO A VOTO
NOME I RAZÃO SOCIAL
CPF I CNPJ
QUANTIDADE PARTICIPAÇÃO
Instituto Cultural Oboé
05.213.71310001-57
925.000
92,5
Maria José Lopes de Freitas
500.652.543-68
37.500
3,75
Virna Oliveira Lopes de Freitas
539.477.623-72
37.500
3,75
TOTAIS
1.000.000
100,00

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

c) Na AGO datada de 8.7.2009 (fls. 89/90), foi reeleita a toda a diretoria anterior,
cujo mandato se estenderia até a realização da AGO de 2012. Portanto, assim
permaneceu a Diretoria da empresa:
c. I) Diretor Presidente: JOSÉ ALBERTO DE MELO MA YNARD
(CPF: 002.584.315-04),já qualificado;
c.2) Diretor: JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ
(CPF: 261.425.463-00),já qualificado; e
c.3) Diretor: CÍCERO ADALBERTO DE PAULA VIANA (CPF:
193.173.363-53), já qualificado.
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ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇAO (11112/2006) (fls. 35138 e 69/72)
AÇOES COM DIREITO A VOTO
NOME I RAZÃO SOCIAL
CPF I CNPJ
QUANTIDADE PARTICIPAÇÃO
Instituto Cultural Oboé
05.213.71310001-57
962.500
96,25
Virna Oliveira Lopes de Freitas
539.477.623-72
37.500
3,75
TOTAIS
1.000.000
100.00
3" ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (1510312010) -I (fls. 43146 e 78181)
AÇOES COM DIREITO A VOTO
NOME I RAZÃO SOCIAL
CPF I CNPJ
QUANTIDADE PARTICIPAÇÃO
Cia de Investimento Oboé
09.135.51610001-18
1.978.486
96,25
Virna Oliveira Lopes de Freitas
539.477.623-72
77.084
3.75
TOTAIS
2.055.570
100,00
3" ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (151031201 O)- 11 (fls. 43146 e 78181)
AÇOES COM DIREITO A VOTO
NOME I RAZÃO SOCIAL
CPF I CNPJ
QUANTIDADE PARTICIPAÇÃO
Cia de Investimento Oboé
09.135.51610001-18
2.422.916
96,92
Virna Oliveira Lopes de Freitas
539.477.623-72
77.084
3,08
TOTAIS
2.500.000
100.00
4" ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (0610912010) (fls. 47150 e 83186)
AÇOES COM DIREITO A VOTO
NOME I RAZÃO SOCIAL
CPF I CNPJ
QUANTIDADE PARTICIPAÇÃO
Oboé Holding Financeira S.A. 23.533.89610001-70
4.922.916
98,46
Virna Oliveira Lopes de Freitas
539.477.623-72
77.084
1.54
TOTAIS
5.000.000
100,00

2.

Com base nas tabelas expostas, temos o seguinte quadro de controle:

Controladores da
Período

ÜBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.

Controlador(es) Direto(s)

15.9.2006114.3.2010

INSTITUTO CULTURAL OBOE (CNPJ: 05.213.71310001-57)

15.3.201015.9.2010

CIA INVESTIMENTO OBOE (CNPJ: 09.135.51610001-18).

6.9.2010115.9.2011

OBOE HOLDING FINANCEIRA S.A. (CNPJ: 23.533.89610001-70)

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

18" ALTERAÇAO DO CONTRATO SOCIAL (1011112006) (fls. 1611163)
AÇOES COM DIREITO A VOTO
NOME I RAZÃO SOCIAL
CPF I CNPJ
QUANTIDADE PARTICIPAÇÃO
Instituto Cultural Oboé
05.213.71310001-57
962.500
96,25
Virna Oliveira Lopes de Freitas
37.500
3,75
539.477.623-72
TOTAIS
1.000.000
100.00
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3.
Por fim, em relação ao período de 6.9.2010 a 15.9.2011 (interstício em que ocorreram os efetivos prejuízos na OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A., como se demonstrará nos tópicos 5.2 e 6 da presente manifestação), vale destacar que a OBOÉ HOLDING
FINANCEIRA S.A. (controladora direta) tem seu capital controlado em mais de 99% pelo Sr. JosÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS (CPF: 013.398.183-53) (fls. 6861688 e 1095/1112) o qual, dessa
maneira, foi CONTROLADOR INDIRETO da OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A., em Liquidação Extrajudicial, no período em referência (6.9.2010 a 15.9.2011).

Consolidação do quadro de gestões

Com base nos elementos trazidos nos itens 2.1.3 e 2.1.4, ut supra, segue o quadro
consolidado de gestões da OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A., em Liquidação
Extrajudicial.
Quadro Consolidado de Gestões da OBOÉ CARD

Período
16.9.2006 I 10.12.2006

Ex-administradores

Controladores

VIRNA OLIVEIRA LOPES DE FREITAS
(CPF: 539.477.623-72);

Controlador Direto:

JOSÉ NEWTON LOPES
(CPF: 013.398.183-53); e

11.12.2006 I 14.3.2010

JOSÉ
(CPF:
JOSE
(CPF:

DE

FREITAS

ALBERTO DE MELO MAYNARD
002.584.315-04).
ALBERTO DE MELO MAYNARD
002.584.315-04);

JOÃO
GUALBERTO
MOREIRA
QUEIROZ (CPF: 261.425.463-00); e

15.3.2010 I 5.9.2010

CÍCERO ADALBERTO DE PAULA VIANA
(CPF: 193.173.363-53).
JOSE ALBERTO DE MELO MA YNARD
(CPF: 002.584.315-04 );
GUALBERTO
MOREIRA
JOÃO
QUEIROZ (CPF: 261.425.463-00); e

6.9.2010 I 15.9.2011

DE

DE

CÍCERO ADALBERTO DE PAULA VIANA
(CPF: 193.173.363-53).
JOSE ALBERTO DE MELO MA YNARD
(CPF: 002.584.315-04);
JOÃO
GUALBERTO
MOREIRA
QUEIROZ (CPF: 261.425.463-00); e

DE

CÍCERO ADALBERTO DE PAULA VIANA
(CPF: 193.173.363-53).

INSTITUTO CULTURAL OBOÉ
(CNPJ: 05.213.713/0001-571

Controlador Direto:
INSTITUTO CULTURAL OBOÉ
(CNPJ: 05.213.713/0001-57)

Controlador Direto:
CIA INVESTIMENTO OBOI~
(CNP J: 09.135.516/000 1-18)

Controlador Direto:
OBOÉ HOLDING FINANCEIRA
S.A.
(CNPJ: 23.533.896/0001-70)
Controlador Indireto:
JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS (CPF: 013.398.183-53)

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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2.2
DADOS

SITUAÇÃO DA CONTABILIDADE, DOS LIVROS E DOS REGISTROS DE

2.2.1

Situação da contabilidade

A situação dos controles contábeis da OBOÉ CARO à época da Intervenção era
caótica. A empresa sequer tinha contador responsável já que a antiga contadora, Sra. KLINY
MURELL Y ALVES FIGUEIRA (CRC-CE - 160 16), que assinou as últimas demonstrações contábeis
da empresa relativas à 31112/201 O, saiu da empresa em julho, antes ainda da intervenção. Por
conta disso, o analista de controle, Sr. STÊNIO DA SILVA MOREIRA, que possui registro no CRC
(CRC - CE- 7862) assumiu informalmente a responsabilidade pela contabilidade. Cabe ressaltar
ainda o fato da empresa não ter suas demonstrações contábeis revisadas por auditores
independentes.
2.
Os principais ativos da OBOÉ CARO são os relacionados aos créditos a receber de
usuários e empresas. O saldo de tais ativos, assim como do passivo relativo a obrigações por
operações com cartões, tem como fonte primária o sistema operacional da empresa, ao qual nos
referiremos como "sistema Card" ao longo dessa manifestação, como será descrito no item 2.2.3.
Ao receber as bases de dados analíticas extraídas desse sistema, verificamos inconsistências com
os saldos registrados na contabilidade. Ao indagar o pessoal da OBOÉ CARO, constatamos que há
tempos não havia conciliação entre as informações contábeis e operacionais relativas a esses
direitos e obrigações não tendo logrado êxito nas tentativas de obter explicações para as inconsistências.
3.
Além das questões mencionadas até aqui, há de se considerar ainda os efeitos patrimoniais sobre a OBOÉ CARO das fraudes praticadas pelos seus ex-administradores, especialmente contra o FUNDO CLÁSSICO, administrado pela OBOÉ DTVM. Conforme detalhado no item 5 desse texto, a OBOÉ CARO foi parte integrante de um esquema de operações fraudulentas
que envolveu, além da própria empresa, a OBOÉ CFI e fundos administrados pela OBOÉ DTVM,
especialmente o FUNDO CLÁSSICO. As fraudes praticadas em relação à OBOÉ CFI, até onde pudemos apurar, não afetam o patrimônio da OBOÉ CARO na data da Intervenção. Ao contrário, as
apurações demonstram que a OBOÉ CARO foi, na prática, financiada em parte pelo esquema .
4.
Já com relação às fraudes praticadas contra o FUNDO CLÁSSICO, há efeitos patrimoniais relevantes cuja estimativa necessita criteriosa análise, baseada nos dados operacionais
analíticos do "sistema Card", que registra as cessões.

2.2.2

Dos livros

Conforme "Termo de Arrecadação de Livros e Documentos", datado de
15/9/2011, data da Intervenção, anexo 5 do Relatório do Interventor (fls. 489/491 ), foram
arrecadados livros diário, devidamente registrados na JUCEC, relativos à movimentação até
dezembro de 2008. Em relação à 2009, consta do Termo transmissão digital do Diário via SPED
em 30/7/201 O. Em relação à movimentação de 201 O e 2011, não houve registro ou transmissão.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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Dos registros de dados

Além dos sistemas inerentes à sua operação, pode-se dizer que a OBOÉ CARD era a
área de Tecnologia da Informação (TI) da OBOÉ CFI. Como será desenvolvido em maiores
detalhes no tópico 5, os sistemas desenvolvidos pela OBOÉ CARD, tanto para a sua atividade
quanto para a atividade da OBOÉ CFI, foram usados como pilar central para a operacionalização
de um conjunto de fraudes que levou a OBOÉ CFI a um passivo a descoberto estimado em quase
R$ 176 milhões na data da Intervenção. Sendo assim, apresentaremos nesse tópico tanto os
sistemas específicos da atividade da OBOÉ CARD, quanto os sistemas da OBOÉ CFI, ao qual
faremos diversas menções ao longo desta manifestação.

2.2.3.1

Dos sistemas da OBOÉ CARO

A OBOÉ CARO trabalhava com dois sistemas corporativos básicos. Um para
controle de toda a sua atividade operacional, ao qual nos referiremos ao longo desse texto çomo
"Sistema Card'', e outro para as atividades de controle, ao qual nos referiremos como "Totvs
RM".
2.
O "Sistema Card" é, na realidade, uma base de dados acessada por diversos
sistemas ou interfaces. Foi integralmente desenvolvido, tanto o modelo de dados da base, quanto
as diferentes interfaces, pelo pessoal interno da OBOÉ CARD. A principal interface é o chamado
sistema "BackOffice", utilizado basicamente pelo pessoal interno da OBOÉ CARO. As demais
interfaces são específicas conforme o tipo de cliente. Nesse sentido, há interfaces para as
empresas associadas\ conveniadas2, estabelecimentos credenciados e para os usuários de cartões.
Todas as interfaces são via web. No entanto, o "BackOffice", por questões de seguran\(a, é
acessível apenas internamente.
3.
O "Sistema Card" foi projetado e possui um módulo para a contabilidade. Com
isso, possui um plano de contas próprio e é capaz de fornecer relatórios contábeis, como razão.
No entanto, embora atenda e seja a fonte primária para os lançamentos contábeis de toda a
operação de cartões, possui limitações para controlar as despesas gerais da empresa,
principalmente a parte tributária. Por conta disso, a OBOÉ CARO trabalha desde 2006 com o
Sistema Totvs RM, pacote que possui módulos de contabilidade, contas a pagar e controle de
patrimônio. A contabilidade oficial da OBOÉ CARO, assim, é via Sistema Totvs RM, alimentado
em tudo o que se refere à parte operacional, pelo módulo contábil do "Sistema Card".
4.
Embora desenhado pela área de desenvolvimento da OBOÉ CARO para fazer toda a
contabilização de sua atividade operacional, uma série de fatores levava a inconsistências entre
os saldos operacionais e os saldos contábeis no "Sistema Card", o que demandava conciliações
periódicas. Como dito no item 2.2.1, essa conciliação não era feita há muito tempo, o que
1

São chamadas de empresas associadas aquelas para as quais a OBOÉ CARO presta serviços de folha de pagamento.
São chamadas de conveniadas empresas que liberam limites para seus funcionários usarem nos cartões. As faturas com os gastos são emitidas
para as empresas

2

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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justifica as diferenças encontradas por esta Comissão entre os saldos contábeis e os saldos
obtidos a partir de consultas aos sistemas operacionais. Como todos os saldos contábeis relativos
às rubricas relacionadas à operação de cartões eram exportados do "Sistema Card" para o Totvs
RM, a contabilidade oficial da OBOÉ CARO reproduzia essas inconsistências.

2.2.3.2

Dos sistemas da OBOÉ CFI

A OBOÉ CFI trabalhava com dois sistemas corporativos básicos relacionados à
área operacional: "Sistema Finance" e "Sistema CFI''. Além destes, utilizava sistemas Totvs para
a área administrativa, com módulos de contas a pagar, contas a receber e folha de pagamentos.
2.
Sobre os sistemas relacionados à área operacional, a distinção básica é que o
"Sistema Finance" só era utilizado nas atividades de "Back0jjice" 3 , não sendo utilizado pela
OBOÉ CFI nenhuma funcionalidade desse sistema no "Front0jjice" 4 ("Sistema CFI''), ou seja,
nas atividades que envolviam relacionamento com os clientes. Todas as atividades de
"FrontOjjice" eram controladas pelo "Sistema CFI". O que não era controlado por esses sistemas
corporativos estava disperso pelas diferentes áreas da Instituição em controles manuais,
principalmente planilhas EXCEL ou sistemas não corporativos que rodavam em máqlllinas
específicas.
3.
O "Sistema Finance" (sistema de "BackOjjice", repita-se) é um pacote contratado
junto à empresa SOFTPAR SOLUÇÕES FINANCEIRAS. Tem os seguintes módulos: cadastro, renda
fixa, empréstimos, conta-corrente, IFT, compliance e contabilidade. Cada módulo é um banc:o de
dados. Basicamente, é o sistema que produz todas as informações oficiais prestadas pela OBOÉ
CFI ao Banco Central. Como é o sistema responsável pela contabilidade, tudo o que está
registrado no "Sistema Finance" é contabilizado. Por ser um sistema pacote, era difícil fazer
modificações para fraudes 5 • Não obstante ser um sistema que atende somente à OBOÉ CFI, todas
as bases de dados do "Sistema Finance" ficam armazenadas no datacenter da OBOÉ CARO.
4.
Já o "Sistema CFI" (sistema de "FrontOffice", repita-se) foi integralmente
desenvolvido pela OBOÉ CAR06 • A área de desenvolvimento da OBOÉ CARO possui parte de seu
pessoal integralmente dedicado ao "Sistema CFI". Todas as bases de dados do "Sistema CFI"
ficam armazenadas no datacenter da OBOÉ CARO. Possui módulos de cadastro, empréstimos,
'Sistema sem nenhuma interface com o cliente, ou seja: não se presta para consultas, emissão de extratos, cobrança, emissão de títulos dentre
outros. A utilidade primordial deste tipo de sistema é fornecer dados para prestação de informações ao Banco Central, a auditores independentes e
à contabilidade em geraL
4
Sistema destinado a fornecer informações para clientes, prestando-se essencialmente para consultas, emissão de extratos, cobrança, emissilo de
títulos dentre outros
5
O "Sistema Finance" dispunha de uma opção de rating manual, que permitia a alteração manual das classificações de risco da Resolução 2 682,
de 1999. Essa opção foi utilizada em situações para operações de crédito reais, com o objetivo de melhorar sua classificação de risco. Entretanto,
tais situações são passíveis de serem detectadas somente a partir das bases de dados do próprio "Sistema Finance".
6
A linguagem é Java e os bancos de dados são Oracle.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

5.
Cabe ressaltar que, conforme será descrito em maiores detalhes oportunamente, a
ocultação das bases de dados desse sistema aos auditores independentes e ao Banco Central foi
usada como pilar central pelos ex-administradores da OBOÉ CFI para a perpetração das fraudes
relacionadas à criação de ativos fictícios, com base em operações de cartão de crédito.
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5.
A principal "customização" existente no "Sistema CFI" era no módulo de
empréstimos e consistia em um flag 7 de visibilidade, onde os contratos marcados como "N"
tinham sua visualização inibida aos usuários, exceto para aqueles com perfil de permissão
especial. Explicando de outra forma, o "Sistema CFI" tinha uma espécie de "campo", para os
contratos, no qual poderia haver a marcação "S" ou "N". A marcação com "S" permitia a
visualização dos contratos assim identificados por todos os usuários. A marcação com "N"
impedia a visualização dos contratos pelos usuários em geral, salvo aqueles detentores de
"permissão especial", que poderiam ver normalmente essas duas categorias (marcados com "S" e
marcados com "N") sem restrições.
6.
Diante desse contexto, passaremos a nos referir a esse jlag como "flag de
visibilidade" e aos contratos marcados com "N" como "contratos invisíveis". Os "contratos
invisíveis" se tratavam basicamente de contratos fictícios gerados para as fraudes que serão
detalhadas no item 5.2 dessa manifestação.
7.
Outra "customização" importante era no módulo de captação e se referia à
possibilidade de selecionar os títulos emitidos pela OBOÉ CFI que seriam exportados para o
"Sistema Finance"8 • Tal customização foi utilizada nas fraudes relacionadas à captação,
detalhadas no item 5.3, infra.
8.
As permissões de acesso ao "Sistema CFI" eram dadas pelo pessoal da 0Bm~ CFI,
mediante perfis pré-definidos no próprio sistema pela área de desenvolvimento da OBOÉ CARO.
No entanto, como mencionado nos parágrafos anteriores, havia um perfil de "permissão
especial" que permitia a visualização de tudo o que estava registrado no "Sistema CFI", inclusive
dos contratos marcados como "N" no "flag de visibilidade".
9.
O "Sistema CFI" era o sistema de input das informações que eram exportadas
para o "Sistema Finance". Todos os contratos de crédito registrados no "Sistema CFI" eram
exportados para o "Sistema Finance", inclusive os "contratos invisíveis". No entanto,
deliberadamente, o "flag de visibilidade" não era exportado. Assim, no "Sistema Finance" não
era possível distinguir, em princípio9 , os "contratos invisíveis" daqueles que tinham a
visualização liberada a todos os usuários do "Sistema CFI". Diferente dos contratos de crédito,
nem todos os títulos emitidos pela OBOÉ CFI para captação de recursos eram exportados para o
"Sistema Finance" em função da customização mencionada nos parágrafos 4 e 5 do presente
subtópico.
Não foi encontrado nenhum tipo de contrato formalizando toda a relação entre a
1O.
OBOÉ CFI e a OBOÉ CARO na área de sistemas. Assim, tanto o armazenamento das bases de
7

Mecanismo lógico que permite a marcação/identificação de algum(ns) dado(s) dentro de um sistema informatizado.
Essa seleção era permitida ao perfil "captação nível I", concedido aos funcionários da área de captação da Oboé CFL
9
Como os contratos fictícios eram gerados normalmente em convênios específicos, sabendo os convênios utilizados em cada geração, seria
possível identificar, nesses casos, os "contratos invisíveis" via bases extraídas do "Sistema Finance" No entanto, a informação confiável para
distinguir os "contratos invisíveis" dos demais somente pode ser obtida a partir de bases extraídas do "Sistema CF!".

8

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

captação e cobrança. Era o "Sistema CFI" que continha as "customizações" básk:as que
permitiam a execução das fraudes descritas em maiores detalhes no item 5 da presente
manifestação.
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dados dos sistemas "Finance" e "CF!" no datacenter da OBOÉ CARO, quanto o desenvolvimento
do "Sistema CFI", atividades que podem ser consideradas como vitais para os negócios da OBOÉ
CFI, não eram amparados por nenhum tipo de contrato formal.

2.2.4

Da Auditoria

2.3
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS
DA
INSTITUIÇÃO,
DE
SEUS
CONTROLADORES E DE SEUS EX-ADMINISTRADORES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES
A OBOÉ CARO não mantinha participações societárias em outras instituições, em
14.9.2011.
2.
As participações em outras empresas dos ex-administradores e controladores
podem ser vistas no tópico 8, juntamente com suas relações de bens.

3.
PRINCIPAIS FATOS ANTECEDENTES QUE MOTIVARAM O REGIME
ESPECIAL
Durante inspeção do Banco Central do Brasil realizada na OBOÉ CFI no primeiro
semestre de 2011, com data-base de 31/12/201 O, constatou-se que um montante de R$ 64
milhões como CRÉDITO ROTATIVO VINCULADO AO CARTÃO DE CRÉDITO registradas
diretamente no ativo como operações de crédito. Adicionalmente, um total de R$ 17,6 milhões
também de créditos vinculados a cartão de crédito impactavam indiretamente o ativo da OBOÉ
CFI via FUNDO REGENTE, do qual era a única cotista. O relatório dessa Inspeção encontra-se
anexado às fls. 420 a 478 do presente inquérito.
2.
Somados os valores registrados diretamente como operações de crédito com os
registrados via FUNDO REGENTE, a carteira de cartão de crédito totalizava R$ 81,6 milhões, o que
correspondia a quase 5,5 vezes o patrimônio líquido da OBOÉ CFI registrado na data.
3.
Segundo o relatório (fl. 428), a totalidade dessa carteira estava classificada como
risco "A" da Resolução 2.682/99, possível somente para operações em dia. A totalidade das
operações havia sido incluída na carteira em dezembro de 201 O, em sete lotes, com datas
distintas. A totalidade vencia em janeiro de 2011.
4.
Tendo em vista o indício que a classificação no nível A poderia estar baseada
somente no vencimento da fatura e a percepção de que poderia haver a emissão de faturas para
clientes inadimplentes, concluiu-se pela necessidade de acesso direto às bases de dados dos
titulares dos cartões da OBOÉ CARO. Foram feitas várias tentativas de acesso às bases de dados
da OBOÉ CARO, frustradas por alegações supostamente técnicas de seus funcionários. Após essas

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

A OBOÉ CARO, segundo pudemos apurar, nunca foi submetida a nenhum tipo de
auditoria externa. Tampouco possuía área específica de auditoria interna.
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tentativas, a equipe de fiscalização apresentou carta de reiteração, em 3/6/2011, conc,edendo
prazo de 24 horas para atendimento da demanda.

6.
Ainda como pode ser visto no trecho do relatório (tl. 430 deste inquérito), o
Sr. MA YNARD, de forma concomitante à carta endereçada ao Banco Central, orientou os técnicos
da OBOÉ CARO a não mais atender à equipe de fiscalização do Banco Central. Após vários
problemas, somente no dia 15.6.2011, quase duas semanas depois da carta de reiteração, foi
necessário o deslocamento do Chefe Adjunto do Desuc 10, de Brasília para Fortaleza para uma
reunião com o controlador do Grupo Oboé, Sr. JosÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (treçho na
tl. 432).
7.
Nessa reunião, após ser lembrado do histórico de dificuldades da fiscalizaçüo com
o conglomerado Oboé e do fato de que a OBOÉ CFI possuía 2 termos de comparecimento 11 , o
Sr. NEWTON FREITAS assumiu o compromisso de disponibilizar todo o acesso necessário da
equipe de fiscalização do Banco Central à OBOÉ CARO.
8.
Somente no dia 20.6.2011, a equipe de fiscalização do Banco Central inic:iou os
trabalhos na OBOÉ CARO. A primeira preocupação foi a extração da base de dados. No próprio
dia, em reunião feita diretamente com a equipe técnica, foram extraídas as bases solicitadas em
um tempo de duas horas, o que derrubou as argumentações supostamente técnicas dadas
anteriormente para a não apresentação das bases anteriormente (vide tl. 442). No entanto, sob a
alegação de que não havia backup do dia 31.12.20 I O, data-base da inspeção, foi entregue a base
corrente, do próprio dia 20.6.2011, contendo a movimentação a partir do dia 25.4.2011.
9.
Cabe ressaltar ainda que, mesmo com o compromisso assumido pelo Sr. NEWTON
FREITAS, o acesso dado à equipe de fiscalização à OBOÉ CARO foi precário. Apesar de solicitado
no primeiro dia, a empresa levou quase 4 dias para dar acesso ao "Sistema Card", única forma de
se consultar on fine real time a situação de inadimplência dos clientes. O ex-diretor de negócios,
Sr. JOÃO GUALBERTO, identificado pela equipe de fiscalização como a pessoa mais indicada para
prestar esclarecimentos no sentido de permitir à equipe de fiscalização um melhor entendimento
do negócio da OBOÉ CARO, permaneceu ausente da empresa durante todo o trabalho. O mesmo
se pode dizer da responsável pela contabilidade da empresa, à qual a equipe de fiscalização
tampouco teve acesso, apesar de várias tentativas.
lO.
Alternativamente, para o entendimento do negocio da OBOÉ CARO, foram
realizadas reuniões com o ex-diretor responsável pelas áreas de finanças e controladoria,
Sr. CíCERO VIANA, bem como com alguns gerentes. As reuniões foram pouquíssimo produtivas,

10

11

Unidade do Banco Central do Brasil responsável pela fiscalização do segmento não bancário e de cooperativas de crédito.

A lavratura de Termo de Comparecimento é uma das máximas medidas coercitivas do Banco Central para com as suas entidades supervisionadas, ficando abaixo somente da abertura de processo administrativo e da decretação de regime especiaL

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

5.
Conforme trecho do relatório (vide tl. 430 deste inquérito), o diretor-presid,ente da
OBOÉ CARO, Sr. JOSÉ ALBERTO DE MELO MA YNARD, endereçou carta ao Banco Central na qual
alegou o disposto no MSU Seção I O, Capítulo 20, Título 2, item 6 para afirmar que a Autarquia
"não dispõe de poder para fiscalizar quaisquer outras sociedades a exemplo das de fomento
comercial (factoring) e administradoras de cartão de crédito".
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I1.
Apesar de todos os obstáculos interpostos pela OBOÉ CARO, a análise das bases de
dados apresentadas à fiscalização evidenciaram a necessidade de ajustes sobre o saldo registrado
no ativo da OBOÉ CFI derivado de cartões de crédito emitidos pela OBOÉ CARO decorrentes de
dois critérios: atraso e limite. No primeiro critério, considerou-se apenas clientes que já
apresentavam atraso antes de 30.6.20 I O, ou seja, que na data-base da inspeção, já estavam
atrasados há mais de 180 dias. O ajuste consistiu na reclassificação das operações desses c:lientes
registradas no ativo da OBOÉ CFI do nível A para o nível H, ensejando uma provisão adicional
de 99,5% do saldo. Somente esse critério justificou um ajuste de mais de R$ I5,6 milhões,
incluindo o saldo que estava registrado via FUNDO REGENTE e o arrasto de outras operaç:ões de
titularidade dos mesmos clientes.
I2.
Somente esse ajuste era suficiente para zerar o patrimônio líquido contabilizado
pela OBOÉ CFI em 31.12.20 I O, que era de R$ 15, I milhões, gerando um enorme
desenquadramento nos limites operacionais.

I3.
Em relação ao critério do limite, idéia foi comparar as exposições registradas no
ativo da OBOÉ CFI de operações de cartão de crédito com os limites estabelecidos pela OBOÉ
CARO para os mesmos clientes. Assim, exposições acima do limite que a própria OBOÉ CARO,
como originadora das operações, estabeleceu para os clientes, seriam de alto risco de crédito e,
dessa forma, passíveis de provisão. Desse critério, foram excluídas as operações provisionadas
pelo critério de atraso. Foram considerados somente clientes que não apresentaram nenhum
pagamento entre 25.4.2011 e 20.6.2011, período abrangido pela base de dados.
I4.
Essa análise chegou a um ajuste adicional de R$ 12,6 milhões (vide fl. 447).
Considerando que o critério de atraso era irrefutável, a equipe de fiscalização apresentou carta à
OBOÉ CFI solicitando esclarecimentos acerca do ajuste segundo o critério de limites. Tendo em
vista que as justificativas não foram consideradas consistentes, o ajuste foi ratificado.
15.
Ou seja, somente a análise das bases de dados da OBOÉ CARO, apesar de todas as
dificuldades impostas ao trabalho, revelou um ajuste na carteira da OBOÉ CFI equivalente a cerca
de R$ 28,3 milhões, quase 2 vezes o patrimônio líquido informado pelos ex-administradores ao
Banco Central.
I6.
Esse ajuste foi, de longe, o mais relevante na conclusão da Inspeção. O quadro de
insuficiência patrimonial revelado pelos ajustes, somado ao reiterado descumprimento de
determinações deste Banco Central, ao problema iminente de liquidez em razão da ~elevada
dependência de captações na modalidade DPGE, e os inúmeros óbices que enfrentamos no
decorrer das diversas inspeções realizadas, foi usado como justificativa pela equipe de
fiscalização para a propositura do regime de Intervenção na OBOÉ CFI.
17.
Adicionalmente, foi proposta a extensão do regime à OBOÉ CARO em função da
integração de atividades, tendo em vista que a OBOÉ CARO, além de originadora, mantinha todo o
controle operacional dos ativos decorrentes de crédito rotativo vinculado ao cartão de crédito.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

com o pessoal da OBOÉ CARO alegando desconhecimento das operações das questões levantadas
e dando informações contraditórias (vide tl437 do presente inquérito).
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4.

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EM 14.9.2011

4.1

BALANÇO EM 14.9.2011, ANTES E APÓS AJUSTES

Tabela 1 -Balanço Patrimonial da OBOÉ CARO em 14.9.201 I
Conta

Denominação

ATIVO
1.1
Circulante
1.1. I
Disponibilidades
1.1.1.01
Caixa
1.1.1.02
Bancos conta Movimento
1.1.2
Direitos Realizáveis
Créditos a Receber de Usuário
1.1.2.02
Créditos a Receber de Empresa
1.1.2.03
1.1.2.04
Outros Créditos a Receber
1.1.2.08
( - ) Cessão de Direitos Creditórios
Outros Créditos
1.1.3
Impostos e Contribuições a Recolher
1.1.3.0 I
Adiantamentos a Funcionários
1.1.3 .02
Diferenças de Caixas
1.1.3.03
Devedores Diversos
1.1.3.09
Despesas Antecipadas
1.1.5
Não Circulante
1.3
TOTAL DO ATIVO
Fonte: Balancete da Oboé Card em I 4. 9.20 I I e ajustes da Comissão de Inquérito

Sdo.Bal.

Valores em R$ mil
Ajustes Sdo.Aj. R e f.

38.957
10.867
7.376
3.491
26.282
25.159
6.078
159
(5.115)
1.804
137
80
232
1.355
3
4.446

(11.619)

(I .279)

27.338
10.867
7.376
3.491
14.933
12.683
5.006
159
(2.916)
1.804
137
80
232
1.355
3
3.167

43.403

(12.628)

30.505

( 11.619)
(12.476)
( 1.072)
2.199

( 1)

(2)
( 1)

Cont. Tabela I- Balanço Patrimonial da OBOÉ CARO em 14.9.2011
Conta
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2. I .4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.9
2.1.9.01
12

Denominação
PASSIVO
Circulante
Obrigações por operações de cartão
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Impostos e Contribuições
Contribuições Sociais e Previdenciárias
Obrigações por Empréstimos
Adiantamento de Clientes
Outras Obrigações
Recebimento por conta de terceiros

Sdo.Bal.
36.427
20.829
370
310
213
200
10.222
I
4.281
2

Valores em R$ mil
Ajustes Sdo.Aj.
R e f.
1.093
(2.488)

3.581
6.506

37.520
18.341
370
310
213
200
10.222
I
7.162
6.508

( 4)

( I )

Por simplificação, salvo quando especificado o contrário, os ajustes desta Comissão serão feitos sempre com contrapartida em Patrimônio
Líquido, uma vez que o objetivo deste tópico é tão somente a estimativa da situação econômico-financeira real da empresa na data anterior à
intervenção, não há a necessidade de discriminar os ajustes em rubricas de resultado.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

A tabela I apresenta o balanço patrimonial sintético da OBOÉ CARO. Na primeira
coluna, estão relacionados os saldos conforme balancete de fls. 984/987. Na segunda coluna,
apresentamos os ajustes da Comissão de Inquérito 12 e, em seguida o saldo ajustado de cada rubrica, formando o balanço em 14.9.2011, data anterior à Intervenção. As explicações serão expostas
em seguida, seguindo referências para cada linha, conforme indexação da última coluna da tabela.
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2.1.9.09.010
Recursos para Abastecimento de A TM ·s
2.1.9.X
Diversas
Passivo Contingente
XX
Não Circulante
2.2
TOTAL DO PASSIVO EXIGIVEL
PATRIMONIO LÍQUIDO I PASSIVO A DESCOBERTO

2.925
1.354

(2.925)

-

29.411

o

(5)

654
29.411
376
67.307
(36.802)

376
36.803
6.477

Fonte: Balancete da Oboé Card em 14.9.2011 e ajustes da Comissão de Inquérito

4.2

EXAME DAS CONTAS

Em função de todo o exposto nos itens 2.2.1 e 2.2.3 da presente manifc!stação,
optamos por fazer o recálculo dos saldos dessa rubrica a partir das informações analíticas de
usuários de cartões do "sistema Card". Para tal, foi extraída, sob nossa orientação e sup,ervisão,
diretamente do "sistema Card", toda a base de dados de usuários de cartões relativa à 14.9.2011.
A base de dados foi extraída por cartão, totalizando 554.427 registros, com os campos julgados
necessários para recalcular o saldo da rubrica "créditos a receber de usuários" e os efeitos das
cessões feitas para o FUNDO CLÁSSICO.
2.
Todas as situações foram discutidas com o pessoal da OBOÉ CARO, entendendo as
peculiaridades do negócio e os efeitos das fraudes sobre o patrimônio da empresa. A tabela 1 a
seguir e os parágrafos seguintes resumem a análise e os ajustes:

Tabela I -Resumo dos resultados das análises sobre a base de dados de usuários em 14.9.2011
Valores (:m R$ mil

Sdo.Bal.
REF

CRÉDITOS A RECEBER DE USUÁRIOS

Ajustes

25.160

1_12.476)_

12.684

(a)

Ativo Bruto Total

(b)

Provisão Total

(c)

CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS

(d)

Valor Bruto em Usuários

(e)

Provisão em Usuários

(f)

Outras obrig_ações - Receb. R_or conta de terceiros

2

6.506

6.508

(g)

PASSIVO CONTINGENTE

-

29.411

29.411

(h)

Clássico- Clientes Inadimplentes

(i)

Clássico- Faturas duplicadas

96.690
(84.007)
(5.115) 13

2.199

(2.916)
(26.898)
23.982

PASSIVO EXIGÍVEL

13

Sdo.Aj.

6.508

23.982
5.429

A rubrica retificadora 1.1.2.08 é subdivida em duas. A primeira, 1.1.2 08.001 apresentava o saldo credor de R$ 15 mil (valor exato de
R$ 14.909.86) e a segunda, L 1.2.08.003, relativa ao Fundo Clássico, apresentava o saldo de R$ 5.100 mil (valor exato de R$ 5.100 000,00)
Fazemos essa distinção porque a análise da movimentação dessas rubricas será importante no item 5.4 do presente inquérito, onde s~o abordadas
as fraudes praticadas pelos administradores da OBOÉ CARD.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

( 1 ) BASE DE DADOS DE USUÁRIOS
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3.
Para a rubrica relativa a créditos a receber de usuários, o ativo total foi c:alculado
com o saldo devedor relativo à última fatura emitida para o cartão, líquido dos pagamentos para
essa fatura. Ao saldo devedor da fatura foi somado os valores a faturar, basicamente compras e
saques efetuados até 14.9.2011 a serem incluídos na fatura seguinte. O saldo foi ajustado pelas
faturas para as quais havia fatura de convênio atrelada, uma vez que essas se tornam créditos a
receber das empresas 14 • Feitos os cálculos, chegamos ao valor de ativo bruto de R$ 96.690 mil
(a). Para o cálculo do ativo bruto total, consideramos, para todos os cartões, a última fatura
emitida até 14.9.2011, independente do tempo de inadimplência. Cabe ressaltar que são emitidas
faturas mensais para todos os cartões com saldo devedor, independente do número de tempo
decorrido desde o último pagamento do cliente, adicionando ao saldo devedor da fatura anterior,
os encargos. O fato de haver na base uma quantidade significativa de faturas com atrasos
relevantes explica o valor alto no ativo bruto total, compensado em grande parte pela
provisão (b).
4.
A provisão foi calculada em 100% para todos os valores relativos a cartõ,~s com
atraso superior a 60 dias, atraso esse calculado entre o vencimento da primeira fatura não paga
pelo titular do cartão e a data-base 14.9.20 11. O critério de 60 dias de atraso para provisão em
I 00% já era o de praxe adotado pela Osof: CARO. Pelo cálculo, chegamos a uma provisão de
R$ 84.326 mil. Para ser mais preciso, considerando que nosso procedimento de recálculo foi
feito a partir de uma base de dados extraída em 2.2.2012, na qual foi incluída também uma
coluna com o número de dias de atraso atual, ou seja, entre o dia da primeira fatura não paga e o
dia 2.2.20 12, calculamos e revertemos a provisão relativa aos cartões para os quais houve
pagamentos entre 14.9.20 li e 2.2.20 12. O valor envolvido nessa situação foi de R$ 319 mil, o
qual foi subtraído da provisão, chegando ao montante de R$ 84.007 mil (b). A baixíssima
relevância dessa reversão (0,4% do saldo) demonstra que o critério de provisão é adequado, ou
seja, a recuperação de valores dos clientes atrasados há mais de 60 dias tende a ser pouco
relevante. Apenas para se dar uma idéia da péssima qualidade da carteira de faturas, efetuamos
cálculo equivalente ao da provisão, porém considerando 360 dias de atraso, através do qual
chegamos a um total de R$ 77.355 mil.
5.
Em relação ao FUNDO CLÁSSICO, foram extraídos do sistema os valores cedidos
por cartão. Para tal, foram consultados os arquivos de remessa e baixa utilizados nas cessões ao
fundo. Assim, foram consideradas as faturas incluídas nos arquivos de remessa que não
constavam dos arquivos de baixa, alocando-se os valores nos cartões correspondentes. O
somatório conferiu exatamente com o montante de R$ 38.836 mil 15 que está sendo tomado como
oficial entre a OBOÉ DTVM (administradora do Fundo) e a OBOÉ CARO. Esse valor engloba 4
(quatro) situações distintas, as quais foram calculadas e alocadas contabilmente segundo os
critérios que descreveremos a seguir.

14

As faturas atreladas a convênios, quando emitidas, são cobradas das empresas. Assim, esses valores foram descontados, considerando somente
os valores a faturar para os respectivos cartões. Cabe ressaltar que o valor das faturas atreladas a convênios que aparece na base de dados de
usuários é inferior ao valor de conveniadas que aparece na base de dados de empresas, pois a fatura emitida para a empresa inclui outros valores
além da utilização do usuário, como tarifas de serviços.
15
Somando-se os valores absolutos das linhas (c), (I) e (g), chega-se ao valor.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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7.
Além da situação dos valores recebidos e não repassados, foi detectada outra
situação que caracteriza fraude da OBOÉ CARD contra o FUNDO CLÁSSICO: a cessão de direitos
creditórios duplicados e até triplicados. Tal situação ocorria em função de serem feitas várias
cessões ao longo do mês (em setembro foram 4 e, em agosto, foram 9 cessões - vide
fls. 833/858). Como na geração dos arquivos de cessão, não havia a preocupação de checar se
não havia outra fatura do mesmo cartão, incluída em cessões anteriores ainda não baixadas,
foram detectados vários casos de duas faturas cedidas para o mesmo cartão. Houve dois casos,
inclusive, de três faturas cedidas para o mesmo cartão. Nessa hipótese, a emissão de uma fatura
anula a anterior pois, se a mesma não foi paga, o débito é incluído na nova fatura, acrescido de
juros. Assim, nessas situações, as faturas antigas representam simplesmente direitos creditórios
inexistentes. Da base dos R$ 38.836 mil, tivemos que descontar o valor das faturas mais antigas
relativas a esses casos. O total dessas faturas, que representam direitos creditórios inexistentes,
totalizou R$ 5.429 mil. Por se tratar de fraude, entendemos que esse valor provavelmente será
reclamado da OBOÉ CARD pelos quotistas do FUNDO CLÁSSICO, motivo pelo qual consideramos o
mesmo como passivo contingente (g). Essas faturas foram desconsideradas do Clássico,
reduzindo assim o valor de R$ 38.836 mil para R$ 33.407 mil.
8.
Assim, para chegar aos valores de cessão, foram descontados os valores (e) e (g)
de cada cartão, conforme explicado nos parágrafos anteriores. Com isso, chegamos a um total de
cessão de R$ 26.898 mil (d), valor incluso no ativo total bruto, mas que não considera as faturas
de clientes inadimplentes, as quais foram provisionadas. Fazendo os cálculos da provisão rdativa
aos clientes inadimplentes, considerando o mesmo critério de 60 dias, chegamos a um valor de
provisão de R$ 23.982 mil (e). Esse valor é descontado da cessão, mas considerado como
passivo contingente, na medida em que representa também fraude contra o FUNDO CLÁSSICO,
que pode ser reclamada pelos seus quotistas junto à OBOÉ CARD 16 (h).
9.
Baseado no exposto, o recálculo dos saldos contábeis a partir da base de dados de
usuários revelou um ajuste total com impacto de R$ 46.194 mil no patrimônio da OBOÉ CARD,
sendo R$ 16.783 mil no ativo e no passivo exigível e R$ 29.411 mil relativos à constituiçlio de
passivo contingente relativos às fraudes cometidas pela OBOÉ CARD contra o FUNDO CLÁSSICO.

16

Segundo o "Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças" do Clássico (fls. 833/858), é respon:;abilidade da DTVM (administradora) e da Card (Cedente), conforme cláusula 11, item IV, verificar o cumprimento da cláusula 11, item 11, d, ou :;eja,
que os direitos creditórios deverão ter no pólo passivo apenas devedores adimplentes.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

6.
A primeira situação a ser segregada diz respeito aos valores recebidos dos
devedores em relação a faturas cedidas ao FUNDO CLÁSSICO entre a data da geração da fatura
cedida e a data da Intervenção. O cálculo, para cada cartão, foi limitado ao valor da fatura
cedida. Esse valor já não constava mais do saldo devedor (ou seja, não impactava mais o ativo
bruto total), mas era considerado nos R$ 38.836 mil do FUNDO CLÁSSICO, uma vez que n;1o havia
sido incluído no arquivo de baixa e, consequentemente, não havia sido repassado ao Fundo. Essa
situação é considerada como exigibilidade da OBOÉ CARD. Seu total foi de R$ 6.506 mil (e), que
classificamos em Recebimentos por Conta de Terceiros mesma classificação utilizada pelo
Interventor, em seu Relatório.
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( 2 ) CRÉDITOS A RECEBER DE EMPRESAS

Tabela I -Resumo dos resultados das análises sobre a base de dados de empresas em 14.9.2011
Valores em R$ mil
Sdo.Bal.
Ajustes
Sdo.Aj.
Faturas de empresas
121

-51

70

Conveniadas

1307

(398)

909

Convenio- PAT (Alimentação)+ Combustível

4.253

(62)

4.191

TOTAL FATURAS DE EMPRESAS

5.681

{510)

5.171

Provisão Empresas

_(802)

(561)

(1.363)

Adiantamento de Pagtos por conta de Terceiros

1.146

(I)

I 145

( 1.072)

5.006

Associadas

(a)
. (b)

(c)

Outros
SALDOS

53
6.078

53

2.
Em relação aos ajustes na rubrica, constatamos que a maior parte da diferença é
devida a faturas canceladas na OBOÉ CARO que, por não haver rotina automática para alimentar a
contabilidade nesses casos, acabam não sendo baixadas da contabilidade 19 • Baseando o recálculo
nas bases de dados do "sistema Card", chegamos a um ajuste de R$ 51 O mil no saldo de faturas e
R$ 561 mil no saldo da provisão. A conta de adiantamento para pagamento por conta de terceiros
(c), é controlada em planilhas na contabilidade20 •

17

Os cartões de alimentação e combustível são carregados e as faturas são geradas para as empresas com prazo para pagamento de 30 a 40 dias,
uma vez que há também o prazo para pagamento aos lojistas conveniados. O saldo já utilizado dos cartões gera obrigações com estabelecimentos
credenciados e o saldo não utilizado, carregado nos cartões, gera obrigações com usuários. Com a intervenção, parte de algumas faturas te~ e que
ser estornada porque muitos estabelecimentos deixaram de aceitar os cartões. No entanto, os valores que vieram a ser estornados após a intervenção estavam carregados nos cartões e, portanto, lançados no passivo relativo a obrigações com usuários. O lançamento de estorno seria o cancelamento dessas obrigações contra essa rubrica de ativo, com efeito nulo no PL Não efetuamos esse ajuste porque consideramos fato posterior a
14/09.
18
Os valores registrados na rubrica referem-se basicamente a tarifas de serviços.
19

O caso mais relevante que ilustra a situação é a fatura 2150 da ACS (Associação de Cabos e Soldados) no valor de R$ 329 mil (82%1. Na
provisão, outra fatura da ACS, 1919, no valor de R$ 377 mil, explica a maior parte do ajuste (67%).
20
A contabilidade reconciliou a conta, encontrando uma divergência de R$ 593,02. Até 31/10/2011, mais de 99% do saldo já havia sido realizado.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

Assim como procedemos na base de dados de usuários, fizemos o recákulo dos
saldos relativos a créditos a receber de empresas. Os valores mais relevantes se concentram nos
cartões do Convênio PAT (Alimentação). No sistema, aparecem com o mesmo código de
produto os cartões de convênio combustível, uma vez que a mecânica operacional é a mesma 17 •
Embora seja um produto relevante, os créditos a receber de empresas relativos a cartão salário
(associadas) não são relevantes, uma vez que os valores somente são carregados nos cartões após
o depósito da empresa18 No caso das conveniadas, os valores dessas faturas foram descontados
do saldo dos usuários. A tabela a seguir resume os valores:
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Os ajustes nos ativos não circulantes decorrem basicamente do confronto entre os
saldos contábeis e os inventários físicos procedidos pelo Interventor, conforme "Tc;:rmo de
Arrecadação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Uso", incluído em seu relatório. O
Termo, devidamente assinado pelo Interventor e incluído em seu relatório, totaliza R$ 2. 784 mil
(cf. anexo 6 do Relatório do Interventor- fls. 493/508). A esse valor se somam R$ 383 mil de
terrenos e edificações, não incluídos no inventário. Com isso, o ativo não circulante totaliza
R$ 3.167 mil, necessitando um ajuste negativo de R$ 1.279 mil em relação ao registrado na
contabilidade.

( 4 ) OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COM CARTÕES

Da mesma forma com que fizemos com os ativos relacionados a créditos a receber
de usuários e empresas, efetuamos o recálculo dos saldos das obrigações por operações com cartões a partir das informações extraídas diretamente do "sistema Card". Os resultados são apresentados a seguir:
Tabela I- Resumo dos resultados das análises sobre a base de dados de obrigações em 14.9.2011
Valores em R$ mil
Sdo.Bal.
Ajustes
Sdo.Aj.
OBRIG COM USUARIOS

3.727

598

4.325

OBRIG COM ASSOCIADAS

8.372

_i).059)_

5.313

375

o

375

OBRIG COM CONVENIADAS

o

43

OBRIG PAT-COMB

43

OBRIG. EST CRED

6.932

-33

6.899

73

o

73

1.302

9

1.311

5

(5)

-

20.829

(2.488)

18.341

OBRIG EST CRED D
RECURSOS A LIBERAR
OUTROS

( 5) RECURSOS PARA ABASTECIMENTO DE ATMs
O nome da rubrica é totalmente fantasioso, nada tendo a ver com a sua finalidade.
Tal conta registra o reconhecimento de uma obrigação da OBOÉ CARO em favor da OBOÉ CF!.
No entanto, por razões óbvias, não há o registro correspondente no ativo da OBOÉ CFI, já que
evidenciaria a prática de crime de empréstimo a ligadas. Tampouco há qualquer formalização em
contratos. Tal conta funcionava como uma conta corrente entre as duas empresas ligadas, através
da qual a OBOÉ CFI financiava o giro da OBOÉ CARO.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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3.
O fluxo de recursos entre OBOÉ CFI e OBOÉ CARO, controlado pela OBOÉ~ CARO
através desta rubrica será objeto de análise no item 5 da presente manifestação. A origem de uma
parcela significativa dos recursos lançados na referida rubrica é contrapartida de opt~rações
fraudulentas praticadas pela OBOÉ CFI. Tendo em vista o fato de não haver formalização que
ampare esta obrigação, a origem dos recursos ser decorrente de operações fraudulentas e não
haver registro no ativo da OBOÉ CFI, optamos por estornar essa obrigação na análise da situação
econômico-financeira da OBOÉ CARO.

4.3
COMPARAÇÃO
INTERVENTOR

DOS

AJUSTES

COMISSÃO

DE

INQUÉRITO

Tabela I -Comparação dos Ajustes da Comissão de Inquérito com os do Interventor
Valores em R$ mil
Denominação
Colnq. lnterv. Difer. Ref.
Conta
ATIVO
27.338 34.451 (7.113)
Circulante
1.1
Disponibilidades
1.1.1
10.867 10.867
o
1.1.1.01
Caixa
7.376
7.376
o
1.1. 1.02
Bancos conta Movimento
3.491
3.491
o
Direitos Realizáveis
1.1.2
14.933 21.776 (6.843) ( 1 )
I. 1.2.02
Créditos a Receber de Usuário
12.683
15.737 (3.054) ( 1 )
(888) ( 1 )
Créditos a Receber de Empresa
1.1.2.03
5.006
5.894
1.1.2.04
Outros Créditos a Receber
159
159
o
( - ) Cessão de Direitos Creditórios
(2.916)
1.1.2.08
( 15) (2.901) ( 2)
1.1.3
Outros Créditos
1.804
1.804
o
Impostos e Contribuições a Recolher
1.1.3.01
137
o
137
()
1.1.3.02
Adiantamentos a Funcionários
80
80
Diferenças de Caixas
1.1.3 .03
232
232
o
Devedores Diversos
1.1.3.09
1.355
1.355
o
Despesas Antecipadas
1.1.5
o
3
3
Não Circulante
1.3
3.167
o
3.167
TOTAL DO ATIVO
30.505 37.618 (7.113)
Fonte: Balancete da Oboé Card em 14.9.2011 e ajustes da Comissão de Inquérito e Relatório do Interventor

E

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
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2.
Na OBOÉ CARO, o valores "emprestados'' pela OBOÉ CFI eram contabilizados
nessa rubrica que, por si só, é o controle da movimentação, sendo possível a análise de sua
movimentação pelo razão (fls. 695/714). Sua movimentação, segundo o razão da rubrica,
iniciou-se em 17.12.201 O. Na OBOÉ CFI, como os valores não eram registrados no ativo, não há
razão contábil. No entanto, obtivemos junto à tesouraria da OBOÉ CFI um controle informal
dessa movimentação, cujos valores e movimentações são praticamente os mesmos do razão da
OBOÉ CARO, com pequenas divergências.
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Cont. Tabela I -Comparação dos Ajustes da Comissão de Inquérito com os do Interventor
Valores em R$ mil
Denominação
Colnq. lnterv. Difer. Ref.
Conta
PASSIVO
(5.697)
Circulante
37.520 43.217
2.1
Obrigações por operações de cartão
18.341
20.828
(2.487) _{lj
2.1.1
370
o
2.1.2
Fornecedores
370
Obrigações Trabalhistas
310
310
2.1.3
o
Impostos e Contribuições
213
213
o
2.1.4
Contribuições Sociais e Previdenciárias
200
200
o
2.1.5
( 124)
Obrig_ações por Empréstimos
10.222 10.346
2.1.6
Adiantamento de Clientes
I
I
o
2.1.7
(3.785)
7.162
10.947
Outras Obrigações
2.1.9
(844) ( 3)
6.508
7.352
Recebimento por conta de terceiros
2.1.9.01
Recursos para Abastecimento de ATM's
2.1.9.09.010
o 2.925 (2.925)
( 16)
Diversas
654
670
2.1.9.X
Passivo Contingente
29.411
29.411
XX
Não Circulante
376
376
o
2.2
23.714
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
67.307 43.593
PATRIMONIO LÍQUIDO I PASSIVO A DESCOBERTO
(36.802) (5.975) (30.827)
Fonte: Balancete da Oboé Card em 14.9.20 li e ajustes da Comissão de Inquérito e Relatório do Interventor

2.
Em função de todo o exposto no item 2.2.1 da presente análise, esta Comissão
optou por recalcular os saldos contábeis das rubricas relativas às operações de cartões de crédito
a partir das bases de dados analíticas extraídas diretamente dos sistemas operacionais, que são os
dados efetivos, através dos quais serão efetuadas as cobranças dos direitos e pagas as obrigações
relativas a operações relacionadas ao principal negócio da OBOÉ CARO. Esse recálculo valt! para
as rubricas relativas a créditos a receber de usuários e de empresas e para as obrigações por operações com cartões ( 1 ). Cabe ressaltar que o Relatório do Interventor, datado de 13 de janeiro
de 2012, utilizou os saldos contábeis como base, tendo efetuado ajustes a partir de informações
sintéticas.

3.
Em relação à rubrica Cessão de Direitos Creditórios (2), a diferença é porque optamos por segregar nessa rubrica específica o montante líquido de provisão relativo às faturas
cedidas para o FUNDO CLÁSSICO. O procedimento adotado pela OBOÉ CARO desde 6.9.2011,
quando se iniciaram os lançamentos do FUNDO CLÁSSICO, era o de baixar as faturas cedidas diretamente da rubrica destinada ao registro de créditos a receber de usuários. O ajuste feito pelo
Interventor correspondeu basicamente ao estorno de um valor indevidamente lançado de
R$ 5.100 miF\ que também foi desconsiderado por nós.
4.
O montante de R$ 6.506 mil (cf. tabela I do item 4.1 e tabela I acima) corresponde efetivamente aos valores recebidos antes da Intervenção, conforme recálculo efetuado por nós
e descrito no item 4.2.

5.
Por fim, vale destacar que todos os ajustes propostos por esta Comissão de Inquérito foram discutidos com a equipe de intervenção/liquidação, que, segundo informado, irá encampá-los em futuro aditivo ao relatório do interventor anteriormente apresentado.
21

O valor de R$ 5.100 mil, conforme razão da rubrica L 1.2.08.003, surgiu no dia 29.6.2011 e foi devido ao único pagamento relevante feito pela
Oboé Card ao Fundo Clássico, com recursos advindos irregularmente da Oboé C FI, conforme explicaremos no item 5.2 da presente análise.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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5.

DAS IRREGULARIDADES APURADAS

5.1

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Primeiramente, cabe ressaltar que a OBOÉ CARO, por conta do seu objeto social,
não é empresa sujeita à regulação do Banco Central e, até onde sabemos, de nenhum outro órgão
regulador equivalente específico. Dessa forma, a não ser que os trabalhos desta Comissão se
deparassem com alguma irregularidade flagrante de natureza fiscal, trabalhista ou outra, haveria
de se falar em irregularidades. No entanto, a busca desse tipo de irregularidade não se constitui
escopo principal dos trabalhos. Dessa forma, o presente tópico tratará basicamente de fraudes
praticadas pela empresa, o que não descarta a existência de outros tipos de irregularidades.
2.
Conforme descrito no item 4, o passivo a descoberto de R$ 36,8 milhões revelado
na OBOÉ CARO após a Intervenção decorreu de dois motivos principais: (a) o recálculo dos
saldos relativos à sua operação, já que não havia conciliação entre os saldos contábeis e os saldos
obtidos a partir dos sistemas operacionais e; (b) o reconhecimento de passivo contingentt: junto
ao FUNDO CLÁSSICO, contra o qual a empresa praticou fraudes.
3.
Além das fraudes contra o FUNDO CLÁSSICO, em relação às quais consideramos
prudente contabilizar passivo contingente na OBOÉ CARO, a empresa foi parte ativa em fraudes
que impactaram de forma relevante a situação econômico-financeira da OBOÉ CFI, ainda que
algumas delas não tivessem qualquer reflexo patrimonial ou financeiro na própria OBOÉ CARO.
Essas fraudes foram a causa principal da quebra da OBOÉ CFI, que teve revelado após a
Intervenção um passivo a descoberto de quase R$ 176 milhões.
4.
A OBOÉ CARO possuía diretoria própria, formalmente separada da diretoria da
OBOÉ CFI, uma atividade de negócio definida e, em princípio, independente da OBOÉ CF!, área
comercial independente da área comercial da OBOÉ CF! e quadro de pessoal próprio.
5.
No entanto, apesar de toda essa aparente independência, ficou claro ao longo dos
trabalhos desta Comissão de Inquérito que a integração de atividades entre a OBOÉ CARD e a
OBOÉ CF!, fato que justificou a extensão à empresa do regime especial decretado para a OBOÉ
CF!, ia muito além do fato, já mencionado no tópico 2.4, de que a empresa, além de originadora,
mantinha todo o controle operacional dos ativos decorrentes de crédito rotativo vinculado ao
cartão de crédito.
6.
Como descrito no tópico 2.2.3, dos registros de dados, todas as bases de dados da
OBOÉ CF! ficavam armazenadas no datacenter da OBOÉ CARO. Além disso, o principal sist,;:ma
de FrontOjjice da OBOÉ CF!, o "Sistema CF!" foi integralmente desenvolvido e era mantido pela
OBOÉ CARO, tendo o pessoal do quadro da OBOÉ CFI acesso apenas na condição de usuário. A
OBOÉ CARO possui uma área específica de desenvolvimento de softwares. Parte do pessoal dt:ssa
área era integralmente dedicado ao "Sistema CFI".
7.
Todo esse relacionamento, numa primeira análise, poderia até ser considerado
normal, haja vista o objeto social da OBOÉ CARO que, além de administradora de cartões de

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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crédito, é desenvolvedora de softwares. No entanto, o primeiro fato a causar estranheza é a
ausência de qualquer contrato formal relacionado à prestação desses serviços, que são e~;senciais
para o negócio da OBOÉ C FI. Somente esse fato já seria suficiente para descaracterizar a aparente
independência entre as duas empresas.

•

9.
Importante lembrar ainda que o "Sistema CFI'', desenvolvido e mantido pela
OBOÉ CARO, contém "customizações" que foram fundamentais para a perpetração das fraudes
que levaram ao passivo a descoberto de quase R$ I 76 milhões, na OBOÉ CF I. Entre elas., como
descrito no tópico 2.2.3, destacamos o "tlag de visibilidade que se constituiu em um dos pilares
da mais relevante de todas as fraudes que afetaram o patrimônio da OBOÉ CFI que foi a geração
de contratos fictícios. Inclusive, a geração dos arquivos referentes a esses contratos era feita
diretamente pela área de desenvolvimento da OBOÉ CARO, sob ordens do pessoal da OBOÉ CF!,
evidenciando o conluio entre os ex-administradores das duas empresas.
As fraudes praticadas em relação à OBOÉ CF! tiveram como efeito principal o
I O.
desvio de recursos da Instituição. Nessa linha, o inquérito na OBOÉ CF! identificou uma
sistemática cuja essência era camuflar a natureza dos recursos que entravam e saíam da
Instituição. Para tal, a OBOÉ CARO, assim como outras empresas do grupo, foi usada. Tendo em
vista as administrações formalmente segregadas, ficou comprovado em algumas transações o
conluio entre os ex-administradores da OBOÉ CARO e os da OBOÉ CF I.
I I.
No tópico 5.2, será abordada a fraude contra o FUNDO CLÁSSICO. No tópico
5.3, será abordada a cessão fiduciária ao Banco Daycoval, como garantia de empréstimo, dos
direitos creditórios decorrentes de sua atividade operacional. Tendo em vista que os títulos
cedidos fiduciariamente ao Banco Daycoval foram objeto de cessão tanto ao FUNDO CLÁSSICO
quanto à OBOÉ CF!, fica caracterizada mais uma fraude. No tópico 5.4, serão abordadas as
cessões de direitos creditórios à OBOÉ CF! decorrentes do chamado Convênio Unique.
12.
No tópico 5.5 será abordada a participação da OBOÉ CARO na geração de
operações de crédito fictícias pela OBOÉ CFI. Finalmente, no tópico 5.6 será abordada a
movimentação da rubrica passiva "Recursos para Abastecimento de ATM", cuja análise
revelou conluio entre os ex-administradores da OBOÉ CARO e da OBOÉ CFI também no que tange
à movimentação dos recursos desviados pelas fraudes. No tópico 5.7, será abordada a existência
dos chamados cartões "dinheiro vivo", cartões sem CPF vinculado, através dos quais foram
movimentados valores relevantes.
I 3.
A situação caótica da contabilidade da OBOÉ CARO já foi objeto de comentário no
tópico 2.2. I. Por conta dessa situação, esta Comissão teve que proceder ao recálculo dos saldos
contábeis para a data anterior à Intervenção a partir das informações do "Sistema Card", sistema
operacional que registra as operações de cartão de crédito. Tal procedimento demandou bastante

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

8.
Se imaginarmos uma situação de ruptura, que poderia ocorrer, por exemplo, com
a decretação de um regime especial pelo Banco Central na OBOÉ CFI, sem que o mesmo fosse
estendido à OBOÉ CARO, os novos responsáveis pela gestão da OBOÉ CFI não teriam qualquer
instrumento para exigir o prosseguimento dos serviços, essencial para a continuidade dos
negócios, ou mesmo para garantir a integridade das bases de dados.
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tempo a esta Comissão. Em função disso, não foi possível, dado o prazo limitado para os
trabalhos, repetir esse recálculo para outras datas-base.

Tabela I - Balanços patrimoniais da Oboé Card
2010
2009
2008
2007
2006
Disponibilidades
7.417
5.170
4.350
2.781
1.763
Créditos a Receber de Usuários
19.856
19.293
14.798
5.069
8.231
5.146
Créditos a Receber de Empresas
4.326
5.261
7.274
1.825
PDD
( 1.850)
( 1.306)
(1.970)
-512
2.154
Imobilizado
2.091
1.551
814
712
1.937
Intangível
1.924
1.884
1.906
926
Diferido
142
106
124
160
177
Outros Ativos
1.268
1.972
1.982
448
778
ATIVO TOTAL
36.034
22.532
32.493
27.999
10.920
16.842
13.129
10.771
10.468
9.265
Obrig._por Og_er. Com Cartão
Obrig. com IF's
9.733
5.241
18.605
15.330
2.892
2.029
1.414
963
642
Outras Obrigações
PASSIVO EXIGÍVEL
29.467
20.399
30.790
26.761
9.907
6.567
2.133
1.703
1.238
1.013
PL
Fonte: Demonstrações contábeis da Oboé Card

5.2

FRAUDES CONTRA O FUNDO CLÁSSICO

Conforme controle obtido junto à tesouraria da OBOÉ CARO (fls. 831/832), fcxam
realizadas 63 cessões para o FUNDO CLÁSSICO entre 2.9.2010 e a data da Intervenção. As
primeiras cessões relevantes aconteceram em dezembro de 201 O. No final de 20 I O, o total cedido
era de pouco mais de R$ 5 milhões. Na data da Intervenção, como falado no tópico 3.2, o total
cedido para o FUNDO CLÁSSICO era de R$ 38 milhões.
O "Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras
2.
Avenças" (fls. 833/858) é o instrumento principal que rege as condições gerais de toda.s as
cessões entre a OBOÉ CARO e o FUNDO CLÁSSICO.
A essência da fraude, como já mencionado no item 4.2, envolveu a cessão de
faturas relativas a clientes inadimplentes, com atraso significativo. Como característica

3.

inerente ao seu negócio, mensalmente, a OBOI~ CARO gerava faturas para todos os titulares de
cartões por ela emitidos que tivessem algum tipo de débito, seja de compras, de saques (saque
mais 22 ) ou de juros e outros encargos. Com isso, ainda que o cliente não efetuasse nenhum
22

Produto da OBOÉ CARD que permitia, aos titulares de cartões por ela emitidos. o saque em dinheiro através dos seus terminais, dentro dos
limites dos cartões. Sobre esses saques, passavam a incidir juros imediatamente, que chegam a 13% a.m .. além de uma tarifa por operação de
R$ 5.50.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

14.
Sendo assim, para estimar o efeito das fraudes sobre a situação economtcofinanceira da OBOÉ CARO ao longo do tempo temos que partir das demonstrações contábeis
oficiais da OBOÉ CARO, mesmo sabedores que os números estão longe de reflettir com
fidedignidade a realidade da empresa. A tabela I a seguir resume os balanços patrimoniais,
conforme anexos às fls. 954/975. Diferente das instituições financeiras, a OBOÉ CARO fechava
balanços com periodicidade anual.
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4.
Assim, na prática, ainda que uma fatura relativa a um cartão inadimplente a um
período longo possa representar um direito creditório, de acordo com o contrato assinado com o
seu titular, é virtualmente impossível receber esse valor de fatura integralmente. Em casos de
renegociação, quando se consegue recuperar algum dinheiro, via de regra, os encargos e até parte
do principal são descontados. A partir de 120 dias de atraso 23 , o "Sistema Card", inclusiv1;:, deixa
de imprimir automaticamente a fatura para envio ao cliente.
5.
Conforme nossos recálculos descritos no tópico 4.2, do total de R$ 38.836 mil qu~
representava o saldo na data da Intervenção, R$ 23.982 mil (61 %) eram relativos a faturas de
clientes atrasados há mais de 60 dias. Desse valor, já está descontado o valor R$ 5.429 mil,
relativo a casos onde foi feita cessão em duplicidade, que representa um outro aspecto da fraude.
Conforme análise feita pelo assistente de liquidação responsável pela OBOÉ CARD (tl. 1043),
mais de 50% do saldo, R$ 19.468 mil, eram relativos a juros.

6.
Além do aspecto da qualidade dos ativos cedidos em relação ao risco de crédito, a
cessão de faturas de clientes inadimplentes fere frontalmente o contrato que rege essas cessões.
Segundo a cláusula 11, item 11, d (tl. 836), os direitos creditórios deverão ter no polo passivo
apenas devedores adimplentes.
7.
O aspecto da multiplicidade consistiu na cessão de 2 ou até 3 faturas relativas a
um mesmo cartão. Dado o processo já descrito, a emissão de uma fatura anula a anterior já que
os débitos da fatura anterior, se a mesma não foi totalmente paga, são incluídos na nova fatura.
Assim, a cessão de mais de uma fatura por cartão se constitui fraude, pois representa a cessão de
um direito creditório inexistente. Foram constatados 11.264 cartões com duas faturas cedidas e
2 cartões com 3 faturas cedidas. Em termos de valor, como já dito, essa fraude gerou um ajuste
de R$ 5.429 mil.
8.
Dada a qualidade ruim dos créditos, como descrito até aqui, a OBOÉ CARD não
conseguiria operacionalizar as cessões se fosse exigido pelo custodiante do Fundo, o Citibank, a
liquidação financeira de todas as cessões. No entanto, para suprir essa deficiência, em conluio da
OBOÉ CARD com a OBOÉ DTVM, foi conseguido que o custodiante aceitasse um mecanismo
onde não havia liquidação financeira no vencimento das cessões, mas tão somente a renovação
por substituição dos lotes de faturas.
9.
Conforme tl. 832, o único momento em que houve uma renovação a menor foi no
dia 29.6.2011, quando a OBOÉ CARD teve que liquidar financeiramente um valor de
aproximadamente R$ 5, I milhões. Como ficará claro no tópico 5.6, os recursos para essa
liberação vieram da OBOÉ CFI, reforçando a tese de que as fraudes contra o FUNDO CLÁSSICO
23

São enviadas 4 (quatro) faturas, acumulando os juros (0, 30, 60, 90 dias). A partir da quarta não paga, o "Sistema Card" continua emitindo as
fàturas, sempre acumulando os juros sem, porém, imprimi-las e enviá-las aos clientes.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

pagamento do saldo devedor de uma fatura, no mês seguinte, era emitida nova fatura somando ao
saldo devedor da fatura anterior os juros e encargos referentes ao mês. Com isso, em cartões
inadimplentes a períodos mais longos, os valores das faturas são significativamente maiores do
que o valor do principal (ou seja, as compras e saques efetivamente feitos pelos titulares dos
cartões).
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foram, em realidade, um conluio entre os ex-administradores da OBOÉ DTVM, da OBOÉ: CARO e
da OBOÉ CFI.

11.
Sobre o efeito da fraude contra o FUNDO CLÁSSICO sobre a situação econômicofinanceira da própria OBOÉ CARD em outros períodos, só teríamos mesmo como calcular para a
data-base de 31.12.201 O. Nessa data, o volume da cessão era de pouco mais de R$ 5 milhões. No
entanto, não houve tempo hábil para fazer essa estimativa, que demandava análise nas bases de
dados da OBOÉ CARO, procedimento complexo e trabalhoso, que só foi possível de ser ft:ito para
a data da Intervenção, 14.9.2011.

5.3

CESSÃO FIDUCIÁRIA PARA O BANCO DA YCOVAL

Conforme documentação anexa às fls. 1043/1094, todas as faturas cedidas ao
FUNDO CLÁSSICO já haviam sido objeto de cessão fiduciária ao Banco Daycoval como garantia
de empréstimos. Assim, a OBOÉ CARD fraudou o Banco Daycoval. Cabe ressaltar que, em carta
datada de 23.4.2010 (fls. 1083/1084) ao Banco Daycoval, assinada pelo próprio ex-presidente da
OBOÉ CARD, Sr. MA YNARD, há a referência expressa a "todos os direitos creditórios de
titularidade do DEVEDOR decorrentes de prestação de serviços de administração de cartões de
crédito e/ou concessão de empréstimos e financiamentos ... ".
2.
Embora haja a fraude, não há de se falar em ajustes na situação economicofinanceira da OBOÉ CARO, já que o empréstimo está devidamente registrado no seu passivo e a
fraude envolveu basicamente a garantia desse empréstimo.
3.
Sobre as cessões fiduciárias de faturas ao Banco Daycoval, posteriormente
cedidas ao FUNDO CLÁSSICO, cumpre acrescentar ainda documento datado de 15.5.2012,
assinado pelo Assistente de Liquidação (fls. 1202/1207). Nele, são detalhados os empréstimos,
bem como analisada a intercessão entre as faturas cedidas fiduciariamente ao Banco Daycoval e,
posteriormente, cedidas ao FUNDO CLÁSSICO.

5.4

CONVÊNIO UNIQUE

A partir de janeiro de 2007, a OBOÉ CARD se financiou junto à OBOÉ CFI através
da cessão de direitos creditórios de cartões de crédito através do chamado convênio Unique (lista
de cessões às fls. 859 a 866). Assim como nas fraudes contra o FUNDO CLÁSSICO, abordadas no
tópico 5.2, a essência da fraude foi a mesma: os direitos creditórios que lastreavam as cessões
incluíam faturas e valores a faturar relativos a cartões com atrasos significativos e, portanto, com
baixíssima probabilidade de recebimento.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

1O.
Cabe ressaltar ainda que o FUNDO CLÁSSICO foi usado para liquidar as cessões
entre a OBOÉ CARD e a OBOÉ CFI derivadas do convênio Unique, que serão abordadas no tópico
5.4. A essência das duas fraudes é exatamente a mesma. A única diferença é na formalização, já
que não havia termos para as cessões do Unique, mas tão somente um contrato geral.
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2.
As cessões referentes ao convemo Unique eram devidamente contabilizadas na
OBOÉ CARD. Até dezembro de 2009, o saldo do Unique ficava teoricamente na conta
1.1.2.08.00 1 (Conta conforme Sistema Totvs RM, responsável pela contabilidade oficial da
OBOÉ CARD). A partir de então, passou a ser creditado diretamente na conta 1.1.2.02.007, que
registra os créditos a receber de usuários de cartões. Os saldos não conferem exatamente com os
controles de geração de Unique, extraídos a partir do "Sistema CFI". No entanto, em ordem de
grandeza, são próximos e, segundo informações do analista de controle que está respondendo
pela contabilidade da OBOÉ CARD, representava de fato a contabilização do Unique.

Tabela I -Principais contratos de cessão entre a OBOÉ CARO e o FUNDO CLASSICO que representam entrada de novos recursos, correlacionando com as informações dos controles do convênio "Unique"
Informações da planilha de controle do convênio llnique
Cessões da Oboé Card para o Fundo Clássico
(vide fls. 859/866)
(vide fls. 831/832)
Data
Operaçllo

N.•do
Contrato

Dta. do
Contrato

21112/2010

008

21112/201 o

4.500.108,01

5.244.896,04

30112/2010

009

30112/2010

980.774,60

6.245.201,55

27/01/2011

013

27/01/2011

1.620.276, 94

8.018.300,45

15/04/2011

026

15/04/2011

4.700.175,47

13154.416,49

20/04/2011

027

20/04/2011

4.086.235,84

17.314.560,26

25/04/2011

028

25/04/2011

3.799.763,74

21.189.987,96

05/05/2011

029

05/05/2011

4.618.832,70

25.900.798,76

10/05/2011

032

10/05/2011

3. 725 .863,64

29.848 177,20

03/06/2011

036

03/06/2011

3.003.545,19

33.196.310,73

Vr. Principal
(R$)

SALDO
DEVEDOR (R$)

Transcrição ipsis litteris das observações da planilha de
controle do Convênio llnique, obtida junto à tesouraria da
Oboé Card.
OBS· no dia 20112110 estava vencendo o \'alar
R$ 7.573.892,93(A). h01il'e uma liquidação no valor
R$ 3 000.000,00 NO DIA 22112110 (esse dinh. Foi pedido ao
fimdo classico dia 21 I 121I O e o nora l'alor a ser renovado será
de R$ 3.528.478,32. E R$ J.OOO.OOO,OOfi del'olvido a Financeira 22112 pela nossa ele do HSBC.
OBS
no dia 30112110 estava vencendo o valor
R$ 4.991.962,91(8), hom·e uma liquidação no valor
R$1.000.000,00 NO DIA 30112110 (esse dinh. Foi pedido ao
jimdo classico dia 30112110 e o nol'O valor a ser renovado será
de R$ 4.450.991,09 (C)del'ido os valores renomdos nas datas
anteriores ter sido menor.
OBS: No dia 27101111 liquidamos com a Financeira o valor
R$ 1.620.276,94.
Obs- No dia 1510411/ estam \'encendo o miar R$ 5.973.585,40
(D), houve uma liquidação no miar de R$ 4. 700./75,-17 (esse
dinh Foi pedido ao fimdo Classico dia 15/04, no HSBC.e
passado p/ Financeira ficando o ,·ator a ser renovado R$
1.273.409,97_(E).
Obs- No dia 20/04\'enceu o valor R$ 5.639.147,56(F), houve
uma liquidação no miar de R$ 4.086.235,84 (esse dinh. foi
pedido ao fimdo Classico dia 20104, no HSBC,e passado p/
Financeira ficando o miar a ser renomdo R$ /.552.91 I. 73(G).
Obs- No dia 25104 venceu o miar R$ 5.803.885,48(H). houve
uma liquidação no miar de R$ 3. 799. 763, 74 (esse dinh. foi
pedido ao fimdo Classico dia 25104, no HSBC.e passado p/
Financeira Ficando o miar a ser renomdo R$ 3.620. 752,641!1
Obs- No dia 10105\'enceu o valor R$ 5.998.905, 72(J), houve
uma liquidação no miar de R$ 4.618.832, 70 (esse dinhfoi
pedido ao fimdo Classico dia 05105, no HSBC.e passado pl
Financeira - Saji-a, ficando o valor a ser renovado R$
1380 073, 19(L).
Obs- No dia 25105 l'enceu o miar R$ 3.684.286.39(M) houve
uma liquidação no miar de R$ 3. 725.863,64 (esse dinh. foi
pedido aojimdo Classico dia 10105, no HSBC.e passado pl
Financeira- Saji-a), ficando o mlor ZERADO a renomr já
diferença( restante) no mlor R$ (41.577,25) que será liquidado dia 30105.
Nova Cessão Classico dia 03106 R$ 3.003.545,19, liqui&.1do do
Normal R$ 4.473.899,21- R$ 3.041.782.96,ficandopara
renomr R$ 1.432.116,25, teremos um crédito de R$
41.696, 16,LANÇADO DIA 06106 A BAIXA E ENCARGOS, já a
renomção será lançada apenas dia 25106
Fonte: Controles da tesouraria da Oboé Card

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

3.
As cessões do convênio Unique foram sendo gradativamente liquidadas com
recursos decorrentes das cessões para o FUNDO CLÁSSICO, como demonstra a tabela 1 abaixo:
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4.
Na última coluna da tabela anterior, transcrevemos ipsis litteris as obst~rvações
colhidas a partir da planilha EXCEL através da qual a área de tesouraria da OBOÉ CARO
controlava as cessões do convênio Unique 24 • No intuito de checar a coerência das observações
obtidas no controle feito pela tesouraria da OBOÉ CARO, extraímos diretamente do "Sistema CF!''
os lotes de contratos mencionados, comprovando assim as informações, conforme tabela 2
abaixo, na qual fazemos referência à tabela anterior.
Tabela 2- Lotes de contratos registrados no "Sistema CF I" no produto 7021 "CREDITO
ROTATIVO VINC CARTAO CREDITO-PF", convênio 90001 "UNIQUE"
REF
REF
Inclusão
Veto.
QTDE
Dívida (R$)
Princi!Jal_(R$)
20/12/2010

2.I92

7.433 331,65

7 573.892,93

20/12/2010

20/01/2011

731

3.518.949,58

3.592.694,62

30/11/2010

30/12/2010

14.442

4.874.384,00

4 973.232,81

o1/12/201 o

30/12/2010

li

18.357,93

18 730,10
4.991.962,91

30/12/201 o

30/01/2011

3.468

4.450 991, I O

16/03/2011

15/04/2011

2.089

5.854.884,94

20/04/2011

15/05/2011

259

1.273.409,97

23/03/2011

20/04/2011

I 174

5.534.493,12

29/04/2011

20/05/2011

4.893

1.552.911,73

28/03/2011

25/04/2011

6.823

5.696.173,40

29/04/2011

25/05/2011

2.788

3.620.752,64

11/04/2011

10/05/2011

16.810

5.883.636,61

11/05/2011

10/06/2011

1.220

1.380.073,19

29/04/2011

25/05/2011

2.788

3.620.752,64

(A)

(C)

4.544.264,49
5.973.585,40

(E)

(D)

1.294.888,09
5.639.147,56

(G)

1.574.886,93

(I)

3.684.286,39

5 803 885,48
5.998.905,72
(L)

(8)

(F)
(H)

(J)

1.408.052,14
3.684.286,39

(M)

Fonte: Bases de dados do "Sistema CFI"

5.
A diferença maior em relação às cessões para o FUNDO CLÁSSICO reside na
formalização. Enquanto no FUNDO CLÁSSICO, por envolver terceiros, especialmente um
custodiante, no caso, o Citibank, havia uma exigência de uma formalização mais robusta para as
cessões, a relação entre a OBOÉ CFI e a OBOÉ CARO, empresas ligadas, possibilitou que a
operação fosse baseada em uma formalização extremamente frágil.
6.
O único contrato formal entre OBOÉ CFI e OBOÉ CARO encontrado que
supostamente poderia amparar as cessões era um contrato genérico, sob o título "Acordo de
Relacionamento Comercial e Outras Avenças", assinado em 10.1.2006, anexado às fls. 867/868
dos autos do presente inquérito. Sobre tal contrato, destacamos apenas o item 1.3 da cláusula
primeira que, a respeito dos critérios de elegibilidade para a concessão de limites pela OBOÉ: CFI:
"I - deverão ter no pólo passivo devedores adimplentes, vedada a concessão a devedor
inadimplente ou com restrições cadastrais".
7.
Para cada lote de cessão, não havia nenhum tipo de contrato capaz de formalizar o
valor envolvido, as operações que estavam sendo cedidas, a taxa, ou mesmo o vencimento. Tudo
ficava restrito às informações inseridas nos sistemas. Assim, surgem dúvidas sobre a validade
formal com que as cessões eram efetuadas e se, com esse grau de formalização, a OBOÉ CFI teria
instrumento válido para reclamar junto à OBOÉ CARO os valores referentes aos ativos adquiridos

24

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

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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8.
Por conta da fragilidade na formalização, esta Comissão acredita que, em uma
situação de ruptura, como numa Intervenção que não atingisse a OBOÉ CARO, a OBOÉ CFI não
disporia de instrumento válido para exigir da OBOÉ CARO o repasse dos valores incluídos nas
cessões. No tópico 3, consideramos o registro de um passivo contingente para a OBOÉ CARO por
conta dos aspectos fraudulentos das cessões para o FUNDO CLÁSSICO, relativos ao atraso e à
duplicidade. Esse critério se justifica porque, evidenciadas as fraudes, os cotistas do FUNDO
CLÁSSICO têm um instrumento claro para reclamar junto à OBOÉ CARO o ressarcimento dos
prejuízos decorrentes das fraudes. Já no convênio Unique, por conta da absoluta deficiéncia na
formalização, não consideraremos passivo contingente para a OBOÉ CARO dadas as dúvidas
sobre a validade dos instrumentos de cobrança.
9.
Entretanto, se fôssemos utilizar critério semelhante ao que adotamos para o
FUNDO CLÁSSICO, as cessões do convênio Unique gerariam a contabilização de passivo
contingente nos valores conforme a tabela 3 abaixo:
Tabela 3 - Saldos do "convênio Unique" relativos clientes com atraso superior a 60 dias
Valores em R$ mil

dez/10

jun/10

dez/09

jun/09

dez/08

jun/08

dez/07

jun/07

Unique +de 60

25.601

22.551

19.836

13.940

17.772

7.319

7.672

4.916

Unique total

27.360

27.801

23.792

18.628

23.161

13.335

I 1.849

8.667

94%

81%

83%

75%

77%

55%

65%

57%

% atraso + 60 dias

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

I O.
Outra diferença em relação às cessões para o FUNDO CLÁSSICO era que, enquanto
aquelas só incluíam faturas, as do convênio Unique incluíam também os chamados valores a
faturar, basicamente compras e "saque mais'm.
11.
A operacionalização das cessões para a OBOÉ CFI se dava a partir de uma rotina
que permitia que, através do "Sistema CFI", fossem selecionadas faturas e valores a faturar
("saque mais") a serem cedidos. Todas as faturas e valores a faturar ficavam disponíveis para a
seleção, independentemente da situação de inadimplência dos titulares dos cartões que lhes
davam origem. A OBOÉ CFI determinava um valor e a área de tesouraria da OBOÉ CARO, através
de uma tela específica criada no "Sistema CFI", selecionava as faturas e valores a faturar de
forma a atingir o valor solicitado.
12.
Por fim, cabe destacar que iremos abordar no tópico 5.5 as fraudes relativas às
cessões do chamado convênio Unique 2. A operacionalização dessas cessões entre janeiro de
2009 e junho de 2011 era a mesma do chamado convênio Unique. Ou seja, havia a participação
da OBOÉ CARO, responsável pela inserção das faturas e valores a faturar no "Sistema CFl". No
entanto, não identificamos a entrada dos recursos nem tampouco a contabilização dessas oessões
na OBOÉ CARO.
25

Produto da OBOÉ CARD que permitia, aos titulares de cartões por ela emitidos, o saque em dinheiro através dos seus terminais, dentro dos
limites dos cartões. Sobre esses saques, passavam a incidir juros imediatamente, que chegam a 13% a.m., além de uma tarifa por ope-ração de
R$ 5,50.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

nas cessões, especialmente em uma situação de ruptura como, por exemplo, em uma Intt:rvenção
que atingisse apenas uma das empresas.
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5.5
PARTICIPAÇÃO DA OBOÉ CARO NA GERAÇÃO DE CONTRATOS
FICTÍCIOS PARA A OBOÉ CFI

Contratos fictícios gerados em lotes em 2010 e 2011

Esse tipo de fraude foi o mais impactante sobre a situação econômicofinanceira da OBOÉ CFI na data da intervenção. Ficou materializada nos produtos 1040
(AQUISICAO DE OUTROS BENS-PF), 1066 (CRED CONSIG TRAB SETOR PUBLICO),
1210 (CONSIGNADO PRIVADO) e 1228 (CRED PESSOAL CONSIG APOS/PENS INSS),
com um impacto líquido de provisão de R$ 116.256 mil.
2.
Nessa fraude, a OBOÉ CFI registrou em seu ativo contratos sem qualquer
tipo de vinculação a direitos creditórios existentes, aplicando simplesmente regras de criação
capazes de tornar a fraude mais difici I de ser revelada. Anexamos às fls. 813/830 p !anilhas
extraídas das bases de dados do "Sistema CFI" contendo todos os lotes gerados nesses produtos
ao longo dos anos de 201 O e 2011, contendo informações sobre data de liberação, produto e
convênio 26 , quantidade de contratos e valor liberado. A tabela 1 mostra a evolução dos saldos de
contratos marcados como "invisíveis'' nesses produtos no Sistema CFI.
Tabela I - Evolução do saldo bruto de contratos "invisíveis" no Sistema CFI nos produtos I040, I066, 1210 e I228
Valores em R$ mil
jun/10

dez/09

I040 AQUISICAO DE OUTROS BENS-PF

Contratos "lnvisiveis"

12. I33

88

66

68

81

76

37

1066 CRED CONSIG TRAB SETOR PUBLICO

26.041

31.567

42.447

22.434

I

I

I

1210 CONSIGNADO PRIVADO

72. I 78

46.571

-

-

-

-

o

6.625

6.694

-

-

o

-

-

84.920

1228 CRED PESSOAL CONSIG APOS/PENS INSS

14/09/2011

Total de ativos ficticios sem vinculaç_ão adir. creditórios

116.977

Carteira total (valores brutos de provisão e_Qrejuízo)

I 80.288

Reie\'ância da fraude sobre a carteira total

65%

jun/1 I

dez/10

jun/09

dez/08

42.513

22.502

82

77

38

169.356 137.430

124.809

I 05.836

102.483

86.248

31%

18%

0%

0%

O'·fo

50%

Fonte: Bases de dados da Oboé CF!

3.
A primeira geração relevante de contratos nesses moldes foi no dia 29.4.2010 e
envolveu 43 (quarenta e três) contratos digitados manualmente pela área de captação da OBOÉ
CFI no Sistema CFI, no produto 1066 (CRED CONSIG TRAB SETOR PUBLICO), convênio
Senado Federal, com vencimento em parcela única em fevereiro de 2011, totalizando R$ 1.562
mil de valor liberado.
26

A extração dos dados, por óbvio, mostra os produtos e convênios tal como constavam nas bases de dados do "Sistema CF!", na data ern que foi
realizada a referida extração de informações. Contudo, como será explicado mais adiante, os lotes gerados nos meses de setembro, outubro e
novembro de 2010, originalmente lançados no produto 1066/convênio INSS, tiveram seus convênios alterados em dezembro de 2010. Além da
mencionada mudança de convênio, em março de 20 li, os referidos contratos foram distribuídos entre os produtos 121 O e I 066, de acordo com as
características desses "novos" convênios. Os lotes gerados em maio e agosto de 201 O foram alocados, posteriormente, no produto especifico
1228.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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5.
Em dezembro de 201 O, os lotes gerados em setembro/20 1O, outubro/20 1O e
novembro/20 1O tiveram seus convênios alterados de INSS para diversos outros, por envolverem
grandes quantidades, presumivelmente, pelo fato de que fraudes relacionadas a consignado do
INSS são, em tese, de mais fácil detecção.
6.
Posteriormente, em março de 2011, os lotes de setembro/20 I O, outubro/20 1O e
novembro/20 I O foram divididos, de acordo com os convênios, entre o produto 121 O
(CONSIGNADO PRIVADO) e o produto 1066 (CRED CONSIG TRAB SETOR PUBLICO).
Os lotes gerados nos meses de maio/2010 e agosto/2010, que ficaram no convênio INSS, foram
transferidos para o produto específico 1228 (CRED PESSOAL CONSIG APOS/PENS INSS),
para o qual foram transferidos todos os contratos de INSS, inclusive os reais.
7.
Em junho de 201 O, foi verificada ainda a geração de lotes de contratos de 72
meses no produto 1066 (CRED CONSIG TRAB SETOR PUBLICO) que totalizaram R$ 17
milhões, com valores médios bem mais elevados, girando entre R$ 27 mil e R$ 28 mil de
principal.
9.
A geração de contratos no produto 1210 (CONSIGNADO PRIVADO)
efetivamente começa em 2011. Os contratos com produto 121 O que constam do "Sistema CFI''
com data de liberação anterior são os gerados originalmente no produto I 066 (CRED CONSIG
TRAB SETOR PUBLICO) e transferidos para o produto 121 O em março de 2011, conftJrme
explicado nos parágrafos 5 e 6.
10.
Para os contratos gerados já no produto 1210 (CONSIGNADO PRIVA])O),
a partir de março de 2011, foi utilizada a base de CPFs de clientes OBOÉ CARD com cartões
ativos e de empresas associadas, ou seja, clientes que recebem salários por cartões emitidos
pela OBOÉ CARD. A principal precaução, adotada no momento da geração desses contratos
fictícios, era não utilizar clientes de salários de empresas do grupo OBOÉ. Os valores variavam
entre R$ 2 mil e R$ 2,4 mil, prazos de 24 meses e taxa de 1, 79% a.m .. Não havia preocupação
em fazer cruzamentos com saldos de faturas, o que possibilitava que o cliente entrasse no SCR.
A título de exemplo, colocamos na tabela 2, a seguir, os lotes de contratos com produto 121 O
gerados ao longo do primeiro semestre de 2011.

27

Para os lotes de agosto, veja-se e-mail da OBOÉ CFI para a área de desenvolvimento da OBOÉ CARO com as instruções (fls. 879/881 ). Nele,
consta, entre outras: parcelas - 60 x, valor principal -média entre R$ I 8 mil e R$ 22 mil, ressaltando que o principal não poderia ultrapassar
R$ 22 mil e taxa 2,34%. Ou seja, dado o valor, os clientes constavam do SCR (Sistema de Informações de Crédito) do Bacen.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

4.
Segundo verificado no Sistema CF!, as primeiras gerações em lotes oconeram a
partir de maio de 20 I O. Foram gerados contratos nos meses de maio (399 contratos, com total de
R$ 3.055 mil), agosto (246 contratos, com total de R$ 4 milhões) 27 , setembro (4.106 contratos
com total de R$ 8.663 mil), outubro (2.022 contratos com total de R$ 2.106 mil) e novembro
( 1.905 contratos com total de R$ 4.305 mil) no produto I 066, convênio INSS. Para tal, foram
utilizados CPFs de clientes com contratos de INSS encerrados. As operações fictícias tinham
normalmente prazo de 60 meses e parcelas calculadas em torno de 30% do salário.
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Tabela 2 - Lotes de contratos "invisíveis" gerados no produto 121 O ao longo do primeiro semestre de
2011
Valores em R$
Qtd. Contratos

31-01-2011

4.996

17-02-2011

422

29-03-2011

5.000.913,26

Média por contrato
1.000,98

431.603,48

1.022,76

2.403

2.464.229,94

1.025,48

1.549.262,17

1.020,59

30-03-2011

1.518

31-03-2011

592

576.766,85

974,27

26-04-2011

319

734.867,20

2.303,66

27-04-2011

513

1.204.237,59

2.347,44

28-04-2011

484

1.134.539,95

2.344,09

29-04-2011

319

735 065,56

2.304,28

11-05-2011
12-05-2011

739

1.707.451,84
1328.610,93

2.310,49

579

13-05-2011

533

1.199.405,55

2.250,29

16-05-2011

512

1.155.494, I O

17-05-2011

999.918,43

2.256,82
2.252,07

18-05-2011

444
422

952 971,76

2.258,23

19-05-2011

401

902.606,69

20-05-2011
23-05-2011

489
400

1.1 o1262,4 7
852.275,80

2.250,89
2.252,07

24-05-2011

579

1.301.663,51

2.248,12

25-05-2011

559

1257.812,20

2.250, li

26-05-2011

494

1.112.421,49

2.251,87

27-05-2011
30-05-2011

445
334

997.829,83
752.845,90

2.254,03

31-05-2011

214

477427,07

2.230,97

13-06-2011
16-06-2011

319

710.783,36

2.228,16

597

1.354.668,30

770
735

1.732.096,00

2.269,13
2.249,48

17-06-2011
20-06-2011
21-06-2011
22-06-2011

11

Valor "Liberado"

2.294,66

2.130,69

2.242,31

I .652.600,00
1.401201,00
I .540.207,00

2.248,44
2.252,73
2.251,76

24-06-2011

622
684
988

2.223 664,46

2.250,67

27-06-2011

666

1.500.625,00

2.253,19

28-06-2011

723

1.625.500,00

2.248,27

29-06-2011

650

30-06-2011

661

1.459.335,24
I .485.1 00,00

2.245,13
2.246,75

Fonte Bases de dados do "Sistema C FI"

11.
A título de exemplo, colocamos na tabela 2, acima, os lotes de contratos com
produto 121 O gerados ao longo do primeiro semestre de 2011. Nos primeiros meses, 1:!ram
gerados grandes lotes concentrados no final do mês. A partir de maio, a geração dos lotes passou
a ser distribuída em vários dias do mês. A partir de julho, a geração passou a ser distribuída por
todos os dias úteis do mês, conforme tabela 3, onde colocamos os lotes liberados no mês de
julho, a título de ilustração.
12.
Também a partir de julho de 20 I O, a OBOÉ CFI diversifica a fraude dividindo as
liberações em outro produto, além do 121 O. Foi utilizado o produto I 040 (aquisição de outros

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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Tabela 3 - Lotes de contratos "invislveis" gerados nos produto 121 O e I 040 ao longo julho de 20 li
Valores em R$

Produto 1210
VIr. Liberado
841.380,00
643.740,00

20-07-2011

322

725.000,00
584.950,00
711.800,00

21-07-2011

318

702.100,00

2.207,86

22-07-2011

310

679.600,00

2.192,26

Qtd.
116
89
81
83
92
IOI
86
IOI
129
99
89
103
83
99
98
96

Dt Liberação
01-07-2011
04-07-2011
05-07-2011

Qtd.
374
286

06-07-2011
07-07-2011

2250,84

265

564.000,00
581.900,00

2.195,85

295

648.750,00

2.199,15

08-07-2011

322

706.400,00

2.193,79

11-07-2011

277

610.840,00

2.205,20

12-07-2011

331
413

725.680,00

2.192,39

912.550 00
702.410,00
633.500,00

2.209,56
2 188 19
2.19965
2.190,33
2.207,36

13-07-2011
14-07-2011
15-07-2011
18-07-2011
19-07-2011

255

Média
2.249,68

321
288
331
265

2.211,76

2.210,56

Produto 1040
VIr. Liberado
261200,00
199 780,00
175.050,00
180 600,00
201.300,00
219.220,00
189.550,00

Média
2251,72
2244,72
2.161,11
2.175,90
2.188,04
2.170,50
2204,07

221 200,00

2 190,10

283.200,00
217.900,00
196.650,00

2.195,35
2.201 ,OI

225.000,00
181.500,00

2.209,55
2.184,47
2.186,75

220 900,00

2.231,31

217 800,00
210.900,00

2222,45
2.196,88
2.191,51

25-07-2011

479

1.048.200,00

2.188,31

106

232.300,00

26-07-2011

638

1.406.000,00

2.203,76

107

234 600,00

2.192,52

27-07-2011

628

1.382.900,00

2.202,07

28-07-2011

573

1.261.100,00

2.200,87

224 500,00
229.700,00

2200,98
2.187,62

29-07-2011

447

977.808,00

2.187,49

102
105
96

210200,00

2 189,58

Fonte: bases de dados do "Sistema CF I''

13.
Os efeitos básicos perseguidos pelos ex-administradores da ÜDOÉ CFI por esse
tipo de fraude são os mesmos das demais fraudes relacionadas à criação de ativos fictícios.
Aumentar o ativo contábil e permitir o desvio de recursos da Instituição. A geração dos contratos
fictícios infla o ativo contábil artificialmente. Com isso, aumenta-se o patrimônio líquido no
valor correspondente e, consequentemente, o patrimônio de referência (PR), medida básica para
o cálculo dos limites operacionais impostos pela regulamentação do Banco Central e do
Conselho Monetário Nacional, podendo manter a Instituição enquadrada nos limites
normativamente estabelecidos de forma fraudulenta.

28

Clientes de cartões primte são aqueles que fazem o cartão em lojas. Como não recebem salário pela OBOÉ CARD, não poderiam fazer teoricamente o consignado privado. Eram utilizados cartões ativos de emissores ativos, exceto aqueles emitidos através do Diário do Nordeste, da C FI,
das làculdades Oboé e cartões sênior do INSS.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

bens - PF, convemo "boleto bancário card''). As regras de valores, prazos e taxas eram
semelhantes às do 121 O. A diferença é que enquanto o 121 O, fantasiosamente classificado como
consignado privado, utilizava CPFs de clientes de cartões que recebiam salários pela OBOÉ
CARO, no l 040, cuja idéia sugerida pelo nome do convênio seria um CDC para pagamento via
boleto, a base de CPFs utilizada era a de clientes de cartões private emitidos pela OBOÉ
CARD 28 • A tabela 3 inclui as liberações relacionadas à geração de contratos no produto I 040 lado
a lado com aquelas relativas ao produto 121 O.
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15.
Tal qual as fraudes descritas nesse tópico, vários outros tipos de fraudes
praticadas pelos ex-administradores da OBOÉ CFI, que serão descritas ao longo dos tópicos
seguintes, eram também potencialmente geradoras de "caixa 2". A gestão desse "caixa 2"
interligava e misturava os recursos advindos das diferentes fraudes. Assim, nem sempre é
possível rastrear um lançamento relativo a uma geração de contratos fictícios, como as d·escritas
nesse tópico, identificando o destinatário dos recursos desviados. Por conta disso, toda a gestão
do fluxo financeiro relacionado às diferentes fraudes será descrita em um tópico único, o 5.6.
16.

Em relação à operacionalização da fraude ora discutida, os ex-administradores da

OBOÉ CFI utilizavam-se de um expediente que, em essência, era o mesmo em todas as fraudes

praticadas: dividir as tarefas entre diferentes áreas do grupo, de forma a dificultar que os
funcionários envolvidos tivessem a noção de todas as implicações relacionadas às tarefo1s que
lhes foram confiadas. Nas fraudes descritas nesse tópico, havia a separação entre geraç:ão de
contratos, fluxo financeiro e contabilização.
17.
A geração dos contratos em lotes era feita pelo pessoal da án:~a de
desenvolvimento da OBOÉ CARO, através de programação diretamente no "Sistema CFI".
As ordens e as instruções relativas a cada lote eram passadas pela área de captação e operações
da OBOÉ CFI. Nos contratos digitados manualmente no "Sistema CFI", a inserção dos dados era
feita diretamente pelo pessoal da área de captação e operações da OBOÉ CFI. Assim, em
princípio, os funcionários envolvidos nessas tarefas não tinham acesso às implicações contábeis
e financeiras relacionadas às operações geradas.
18.
A partir dos contratos gerados no "Sistema CFI'' se dava a importação para o
"Sistema Finance", responsável pela contabilização e todas as informações oficiais prestadas
pela OBOÉ CFI aos órgãos reguladores, basicamente, Banco Central. A informação que
identificava o contrato como fictício, o jlag de visibilidade, ficava restrita às bases de dados do
"Sistema CFI". Dessa forma, os contratos fictícios gerados pelas fraudes eram importados como
outros contratos normais, constando das bases de dados do "Sistema Finance", sem nenhum tipo
de informação capaz de identificá-los como fictícios.
19.
Conforme explicado no item 2.2.3, a marcação "N" no jlag de visibilidade nas
bases de dados do "Sistema CFI", impedia qualquer visualização desses contratos aos usuários
comuns. Dessa forma, evitava-se o risco que o pessoal de "frente de loja", ou seja, aqueles que
têm contato com os clientes, acessassem ou passassem qualquer informação de contratos fictícios
aos clientes que tiveram seus CPFs envolvidos nas fraudes. Evitava-se, ainda, qualquer tipo de
cobrança indevida relativa a esses contratos, o que poderia chamar a atenção dos clientes e
possibilitar a descoberta da fraude. A identificação dos contratos "invisíveis" só era factível
mediante consultas diretas nas bases do "Sistema Finance", só possível ao pessoal da área de

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

14.
Em relação ao desvio potencial de recursos proporcionado pela fraude, a geração
de contratos "invisíveis" acarreta como contrapartida do lançamento a débito, na rubrica de ativo
destinada ao registro das operações de crédito, um lançamento a crédito de disponibilidades. A
diferença em relação a um contrato de crédito real é que, enquanto no primeiro o lançamento a
crédito de disponibilidades representa uma saída de caixa onde os recursos financeiros viio para a
conta do tomador do crédito; num contrato fictício, tornam-se recursos não contabilizados
("caixa 2"), passíveis de desvio para as finalidades que convinham aos então administradores.
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desenvolvimento da OBOÉ CARO, responsável pela gestão e manutenção do sistema . ou para
usuários com "permissão especial'' em consultas específicas29 •

20.
Como será demonstrado no item 5.6, a OBOÉ CARO teve participação também no
fluxo financeiro relativo a essas operações. Em alguns lotes, a OBOÉ CFI passava os recursos
para a OBOÉ CARO acompanhado de instruções sobre o retorno dos mesmos. Via de regra, a
OBOÉ CARO "devolvia" os recursos para a OBOÉ CFI através de cheques nominais e endossados,
que entravam no extrato da OBOÉ CFI como disponibilidade em dinheiro, camuflando assim a
origem escusa.
Unique 2 e FUNDO REGENTE

Como mencionado no tópico 5.4, a OBOÉ CFI registrou operações de crédito
teoricamente originadas de direitos creditórios de cartões de crédito emitidos pela OBOI~ CARO
derivadas do chamado convênio Unique 2. A diferença básica para o chamado convênio Unique
é que não foram encontrados registros de entrada de recursos ou contabilização na OBOÉ CARO.
Assim, o papel da OBOÉ CARO nessa fraude é semelhante ao das fraudes descritas no tópico
5.5.1, ou seja, a inserção dos contratos no "Sistema CFI". A mecânica descrita no tópico
aconteceu do início de 2009, quando começaram as operações do convênio Unique 2, até julho
de 2011.
2.
Como, ao que tudo indica, as cessões do convênio Unique 2 eram apenas para
inflar o ativo da OBOÉ CFI e permitir desvio de recursos àquela empresa, não há de se falar em
passivo contingente na OBOÉ CARO. No entanto, apenas para ilustrar, fizemos o mesmo
procedimento do convênio Unique, mostrando as operações com clientes inadimplentes há mais
de 60 dias na OBOÉ CARO.
Tabela I -Operações do Convênio Unique 2 vencidas há mais de 60 dias
Valores em R$ mil

dez/10

jun/10

dez/09

jun/09

10.662
25.136
25.982
14.098
32.183
16.170
13.574
36.148
Uníque 2 total
81%
70%
87%
79%
Fonte: Bases de dados do "Sistema CF!'' correlacionadas com as bases
de dados do "Sistema Card"
Unique 2 + de 60

3.
Em julho de 2011, houve uma mudança na mecânica operacional envolvida nas
fraudes. Tal mudança ocorreu após o fim da fiscalização do Banco Central, quando a equipe
responsável conseguiu ter acesso, ainda que limitado, às bases de dados da OBOÉ CARO, após
uma série de obstáculos interpostos pelos seus ex-administradores. A mudança atingiu a database de junho de 20 li, que foi reprocessada.
Na nova mecânica, deixou de haver o processo através do qual a tesouraria da
4.
OBOÉ CARO selecionava no Sistema CFI as faturas e valores a faturar que seriam incluídas 1;!m
cada cessão. Com isso, não havia mais vínculo entre os valores ativados na OBOÉ CFI e números

29

Segundo pudemos apurar, apenas os gerentes das áreas de convênios e captação e operações da OBOÉ CFI tinham essa permissão especial.
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das faturas ou das operações de saque mais ou compras registradas nas bases de dados da OBOÉ
CARO.

6.
Além dos convenws Unique e Unique 2, bem como do FUNDO CLÁSSICO, os
direitos creditórios derivados de cartões de crédito emitidos pela OBOÉ CARO foram usados ainda
para inflar de forma fraudulenta o ativo do FUNDO REGENTE, impactando indiretamente o ativo
da OBOÉ CFI, à época, sua única cotista. Essas operações31 começaram a ser ativadas no FUNDO
REGENTE nos últimos dias de 2009, e permaneceram inflando o seu ativo ao longo de todo o ano
de 20 I O, sendo baixadas somente em maio de 2011.
7.
As operações de cartões de crédito ativadas no FUNDO REGENTE foram totalmente
fictícias. Diferentemente do que era feito com as operações ativadas diretamente no grupo 1.6,
relativo a operações de crédito, por conta dos convênios Unique e Unique 2 até junho de 2011, as
operações de cartões de crédito ativadas no FUNDO REGENTE não tinham qualquer vínculo com
faturas ou outras operações dos titulares de cartões, como compras ou saque mais. Os valores
foram simplesmente arbitrados por CPF, tomando por base os CPFs de clientes de cartões da
0BOÉCARD.
8.
Como não havia vinculação a faturas ou a outros títulos da OBOÉ CARD, não há a
possibilidade de fazer o aging32 , como fizemos na tabela I para os convênios Unique e Unique 2.
Entretanto, apenas para ilustrar, fizemos a correlação entre as operações de cartão de crédito
registradas no Sistema CFI por conta do FUNDO REGENTE e a situação de atraso dos titulares de
cartões no Sistema Card com base no CPF dos mesmos. Os resultados são apresentados na tabela
5 abaixo que quase 95% do saldo era de CPFs de titulares de cartões com atraso superior a 180
dias.
Tabela 5- Situação de atraso na OBOÉ CARD dos CPFs relativos às
operações de cartão de crédito inclui das no Fundo Regente
Valores em R$ mil
2010112

2010/06

2009/12

Até 15 dias

588

351

149

16 a 30 dias

65

51

19
29

31 a 60 dias

33

33

61 a 90 dias

33

19

33

91 a 180 dias

78

255

153

30

A principal questão que se tentou corrigir foi evitar mandar valores superiores a R$ 5 mil por CPF, o que ocorria em grande parte das opera·
cedidas na mecânica anterior, dado ao alto valor principalmente das faturas inadimplentes.
_
_
_
- Essas operações eram fonnalizadas através de CCCBs, que englobam CCBs que representavam. cada uma, um contrato msendo no "S1sto:ma
CFI'' sob o produto 8508 (Fundo Regente -PF), convênio 90000 (chamado também de Unique 2). Cada contrato, em tese, representaria um
direito creditório de cartão de crédito.
32
Estratificação de uma carteira de ativos por faixas de data de vencimento ou atraso no pagamento do principal ou parcelas.
~?es

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

5.
Com a mudança, a tesouraria da OBOÉ CARO passou a não se envolver mais,
sendo a geração das cessões feita diretamente pela área de desenvolvimento da OBOÉ CARO, sob
instruções da OBOÉ CFI. Para a geração de operações no convênio Unique 2, que representava a
quase totalidade do saldo nesse período, os valores passaram a ser arbitrados por CPF (ou
seja, estabelecidos de acordo com ato de vontade e imputados a determinados CPFs, sem
nenhuma correspondência com operações reais), com alguns cuidados de forma a dificultar a
detecção das fraudes 30 •

fls. 1481

( IJJ}
rubrica

&~
--L.~·

PGBCBIPrece
LU! sergio
6.368 968-b

BANCO CENTRAL DO BRASIL
mais de 180 dias
CPF sem fatura

16.760

14.904

14.381

200

44

3

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

A RUBRICA RECURSOS PARA ABASTECIMENTO DE ATM

Na sequência dos trabalhos na OBOÉ CARO, ao questionar o pessoal da
controladoria da empresa sobre essa rubrica "RECURSOS PARA ABASTECIMENTO DE ATM",
recebemos a informação de que a natureza dessa rubrica, de fato, nada tinha a ver com o nome.
Tratava-se tão-somente de uma rubrica passiva criada para controlar recursos que a OBOÉ CFI
passava para a OBOÉ CARO regularmente, acompanhados de instruções sobre forma e datas para
a devolução.
2.
Obviamente, não havia registro correspondente em nenhuma rubrica ativa na
contabilidade da OBOÉ CFI. Primeiro, porque explicitaria a ocorrência de empréstimo vedado.
Segundo, por conta das origens dos recursos, como ficou evidenciado nos 5 (cinco) contratos
anteriormente citados. Entretanto, tivemos acesso na OBOÉ CFI a controles correspondt:ntes a
essa movimentação em planilhas colhidas junto à área de serviços de tesouraria e extraídas do
computador do ex-diretor JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR' 3 •
3.
Em função de todo o exposto, decidimos fazer um exame mais profundo em
relação à natureza das movimentações dessa rubrica. Para tal, selecionamos um período que
compreendesse as operações relatadas anteriormente e solicitamos às tesourarias da OBOÉ CFI e
da OBOÉ CARO que separassem toda a documentação correspondente às movimentações que
estivessem em seu poder, bem como que fosse requisitado aos bancos referentes às contas
movimentadas as cópias de cheques, TEDs e DOCs correspondentes. Toda a documentação
recebida foi analisada conjuntamente com as informações extraídas do computador do ex-diretor
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR, conforme mencionado no parágrafo anterior.
4.
O resultado do exame, detalhado na tabela I a seguir, revela muito sobre o modus
operandi da OBOÉ CFI no período. Cabe ressaltar, porém, que o modus operandi adotado pelos
ex-administradores para dar destinação e, principalmente, dificultar o rastreamento dos recursos
decorrentes das fraudes era mutável ao longo do tempo. Dessa forma, conclusões decorrentes
desse período, que abrangeu o final do mês de junho e o mês de julho de 20 li não
necessariamente valem para outros períodos.
5.
Feitas as ressalvas, a análise corrobora a existência de interconexão entre OBOÉ
CFI, OBOÉ CARO, OBOÉ DTVM e os fundos administrados por ela, no que tange ao fluxo de
recursos decorrentes de fraudes. Fica claro que as 3 (três) empresas atuavam em conjunto em
uma complexa teia de idas e vindas de recursos financeiros, principalmente oriundos de
operações fraudulentas, que visava cobrir as necessidades de caixa deixadas por conta das
diferentes fraudes.
JJ O HD do computador do citado ex-diretor foi encaminhado por oficio pelo Interventor a essa Comissão de Inquérito. Na pasta de trabalho
"Advisor.xls". que tem como autor o usuário "itamar" e como data da última modificação 8.9.2011, antes portanto da Intervenção, existem 48
planilhas que fazem referência ao controle de diversas fraudes praticadas pela OBOÉ CH Esse fluxo para a OBOÉ CARD está na planilha 45.
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7.
Nos lançamentos a crédito, ou seja, quando a OBOÉ CFI manda recursos para a
OBOÉ CARO, identificamos as seguintes naturezas principais: (a) contratos "invisíveis" do
produto 121 O e 1040; (b) as operações triangulares do produto 1406 já citadas e (c) recursos
vindos de outras empresas do grupo e reconhecidos pela OBOÉ CARO como recursos vindos da
OBOÉ CFI, o que evidencia que outras empresas do grupo também eram envolvidas no esquema
de "caixa dois''.
8.
Já nos lançamentos a débito, ou seja, quando a OBOÉ CARO reconhece estar
''ressarcindo" 34 a OBOÉ CFI, identificamos principalmente: (a) a OBOÉ CARO fazendo depósitos
através de cheques nominais e endossados, que entram no extrato como disponibilidade em
dinheiro, camuflando assim a sua origem; e (b) transferência para outras empresas do grupo.
9.
Destaca-se ainda a transferência de R$ 5.100 mil para o FUNDO Clássico no dia 29
de junho 2011. O FUNDO CLÁSSICO substituiu gradativamente o convênio Unique. Com isso,
assim como acontecia no Convênio Unique, seu lastro era composto por créditos de cartão de
crédito com relevantes atrasos e de baixíssima liquidez. No primeiro e único momento em que o
Fundo precisa de resgate, dada a impossibilidade de gerar caixa com o lastro, a OBOÉ CARO
honra com recursos advindos da OBOÉ CF I.
1O.
Todo esse mapeamento só foi possível a partir do momento em que consultamos
os registros da pasta Advisor.xls (fls. 1ll3/l20 l ). Na prática, por tudo o que pudemos apurar,
quem aparentemente detinha o controle de todo esse "caixa dois" era o diretor da OBOÉ CFI JosÉ
ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR. De lá, partiam as ordens para que a tesouraria da OBOÉ: CFI
providenciasse as movimentações. É importante ressaltar que os funcionários da tesouraria da
OBOÉ CFI não tinham acesso a nada que lhes permitisse identificar a origem ou a natureza
contábil das movimentações. Sua função era tão somente fazer o "link" com a tesouraria da
OBOÉ CARD, informando os valores que estavam sendo transferidos e passando as instruções que
recebia dos ex-diretores sobre a forma com que esses recursos deveriam retornar.
I I.
Os retornos de recursos da OBOÉ CARO para a OBOÉ CFI por cheques, sempre
assinados e endossados pelo ex-presidente da OBOÉ CARO, bem como em alguns casos pelo seu
ex-diretor financeiro, consubstanciam sérios indícios, devidamente documentados, da existência
de conluio entre as diretorias de ambas as empresas na gestão de "caixa dois''.
Tabela I -Análise da movimentação da rubrica "482996- Recursos para abastecimento de A TM", do módulo contábil do "Sistema Carcl"
Valores em R$
(1·ide fls. 692/911 e 1113/1201]

Data L to.
28/06/2011
34

J 'ide

Débito
0,00

Crédito
I 000 000,00

Análise da Comissao de Inquérito
Contrato 737203226 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA marcado no

exemplos de instruções da OBOE CF! à OBOÉ CARD nos e-mails anexados ao depoimento da Sra. Aline Paiva Nogueira (Os 905/950)

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
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6.
A fim de entender a análise, é importante lembrar que a fonte primária, de onde
foram retirados valores e datas de lançamentos, foi a rubrica passiva da OBOÉ CARO já citada.
Assim, considerando-se que a rubrica registrava uma "obrigação'' da OBOÉ CARO em favor da
OBOÉ CFI por conta de recursos recebidos, os lançamentos a crédito significam a OBOÉ CARO
recebendo recursos, os quais reconhece como sendo oriundos da OBOÉ CFI. Por outro lado, nos
lançamentos a débito, é a OBOÉ CARO registrando que está ressarcindo os recursos à OBOÉ CFI.
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
0,00

28/06/2011

0,00

28/06/2011

0,00

28/06/2011

633.468,12

28/06/2011

260.076,19

28/06/2011

260.460 40

28/06/2011

586.490,48

28/06/2011

642.485 24

28/06/2011

644.879,81

29/06/2011

0,00

29/06/2011

0,00

29/06/2011

92.391,09

29/06/2011

70.777 46

29/06/2011

92.277,72

sistema como "visível" Trata-se do valor presente. o valor da prestação única é de
R$ 2.499.209,70. A OBOÉ CARO repassa o valor em 13.7.2011
O valor foi, de fato, liberado pela Oboé CFI para a MB. confonne lançamento na reserva bancária.
Verificando o extrato da OBOÉ CARO (Agêncm:2367 Conta: I 0152-4, Banco Bradesco) vemos que
esse valor é creditado para a OBOÉ C ARO em 3 lançamentos no próprio dia 28/6/20 li (2 de
R$ 1000 000,00 e um de R$ 466 000,00. com o histórico 'TRANSF CC PARA CC PJ MB
COMERCIO DE MATERIAIS C LTDA"
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse lança466.000,00
mento com o histórico "TED MB PARA CARO".
Contrato 737203218, em nome da DN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, produto
1406, marcado no sistema CF! como visível, liberado no dia 28.6.2011 e quitado no dia 14.7.2011
A liberação do valor da OBOÉ CF! para a DN é comprovada por lançamento na Reserva Bancária.
Verificando o extrato da OBOÉ CARO (Agência: 2367 Conta:IOI52-4, Banco Bradesco), vemos que
esse valor é creditado para a OBOÉ CARO no próprio dia 28/6/20 li com o histórico "TRANSF CC
PARA CC PJ DN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS"
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra f·sse lança950.000,00
mento com o histórico "TED DN para CARO"
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse lançamento com o histórico "TED CARO PARA ADVISOR"
Consta do extrato do HSBC. Agência/Conta: 0905-28116-23, o lançamento com o histórico
"PAGTO TERCEIROS 262692"
0,00
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada Esses lançamentos somam R$ 2.394.392.14.
no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse Foram feitos consolidados, conforme consta do
lançamento com o histórico "TED CARO do extrato do HSBC, Agência/Conta 09050,00
PARA POWER".
28116-23. o lançamento com o histórico
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada "PAGTO TERCEIROS 262692".
no IID do ex-diretor ITAMAR, mostra esse
lançamento com o histórico "TED CARO
PARA CIA INVESTIM"
Anexo extrato CIA INVESTIMENTO (Ag. 3515,
conta 8239 com o lançamento).
000
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada
no HD do ex-diretor ITAMAR. mostra esse
lançamento com o histórico "TED CARO para
C! A INVEST."
Anexo extrato CIA INVESTIMENTO (Ag. 3515.
0,00
conta 8239 com o lançamento).
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada
no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse
lançamento com o histórico "TED CARO
PARA POWER".
0,00
A planilha 45 da pasta ·'Advisor.xls" encontrada
no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse
lançamento com o histórico "TED CARO
PARA POWER"
0,00
A planilha 45 da pasta ''Advisor.xls'' encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse lança586.490,48
mento com o histórico "CIA INVESTIMENTO para CARO"
Valor referente a 650 contratos "invisíveis" do produto 1210 (consignado privado) incluídos no
"Sistema CF!" com data de liberação no próprio dia 29.6.2011. Transferido por TED da conta
1590011040-7 da OBOÉ CF! junto ao Banco Safra para a conta 2811623, ag. 905 do HSBC, de
1.459.335 24 titularidade da OBOÉ CARO conforme comprovante de TED em anexo.
Valor entra com histórico "DEP IDENTIFIC DINHEIRO" na conta 15223-4, ag. 2367 do Banco
Bradesco, de titularidade da OBOÉ CF I, conforme extrato anexo. Obtida ainda cópia do cheque do
Bradesco nominativo à OBOÉ CARO e endossado. com as assinaturas do Presidente (Sr. Maynard) e
do Diretor Financeiro (Sr. Cícero) da OBOÉ CARO. Cópias anexas (n. 721 ).
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no IID do ex-diretor ITAMAR. mostra esse lança0,00
mento com o histórico "ressarcimento CARO_llara CF I"
Valor entra com histórico "DEP IDENTIFIC DINHEIRO" na conta 15223-4, ag. 2367 do Banco
Bradesco, de titularidade da OBOE CFI. conforme extrato anexo. Obtida ainda cópia do cheqtte do
Bradesco nominativo à OBOÉ CARO e endossado, com as assinaturas do Presidente (Sr. Maynard) e
do Diretor Financeiro (Sr. Cícero) da OBOÉ CARO. Cópias anexas (n 722).
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse lança0,00
mento com o histórico "ressarcimento CARO para CF!"
Valor entra com histórico "DEP IDENTIFIC DINHEIRO" na conta 15223-4, ag. 2367 do Bwco
Bradesco, de titularidade da OBOÉ CFI. conforme extrato anexo. Obtida ainda cópia do chequt~ do
Bradesco nominativo à OBOÉ CARO e endossado. com as assinaturas do Presidente (Sr. MAYNARO)
e do Diretor Financeiro (Sr. CíCERO) da OBOE CARO. Cópias anexas (n. 723)
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse lança0,00
mento com o histórico "ressarcimento CARO para C FI"
I 000.000 00

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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29/06/2011

104.027,51

29/06/2011

195.212,29

29/06/2011

209.547,31

29/06/2011

95.531,38

29/06/2011

000

29/06/2011

0,00

29/06/2011

5.100.000,00

30/06/2011

0,00

30/06/2011

100.000,00

30/06/2011

80.000 00

30/06/2011

50.000,00

30/06/2011

90.000,00

30/06/2011

230.000,00

30/06/2011

51.000,00

Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57.
ag. 0905,junto ao HSBC, de titularidade da OBOÉ CH Extrato anexado (fl 750)
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra esse lançamento com o histórico "ressarcimento CARO para CFI"
0,00
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57.
ag. 0905,junto ao HSBC, de titularidade da OBOÉ CH Extrato anexado (fl 750).
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR. mostra esse lança0,00
mento com o histórico "ressarcimento CARO para C FI"
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
ag. 0905, junto ao HSBC. de titularidade da OBOÉ CH Extrato anexado (fl 750)
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra ·~sse lança0,00
mento com o histórico "ressarcimento CARO para CFI"
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57.
ag. 0905, junto ao HSBC, de titularidade da OBOÉ CH Extrato anexado (fl 750)
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra t'sse lança0,00
mento com o histórico "ressarcimento CARO para CF I"
Contrato 737203404 T &E A CONSTRUCOES LTDA marcado no sistema como "visível" Tratase do valor presente. O valor da prestação ilmca é de R$ 2.612.045.05.
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR, mostra e:;se lançamento com o histórico "T & A para CARO"
Mensagem do Sistema Cockpit mostra que o valor foi liberado da Reserva Bancária da OBOÉ CFI
para a conta da T&A Construções
Verificando o extrato da OBOÉ CARD (Agência 2367 Conta: I 0152-4, Banco Bradesco), v1~mos que
esse valor é creditado para a OBOÉ CARD no próprio dia 29/6/2011 com o histórico "TRANSF
2.585.500 00 ENTRE AGENC DINH"
Refere-se a uma liberação de crédito contabilizada na OBOE CFI e registrada no sistema CFI em
21.6.2011 (valor bruto. considerando IOF. de R$ 1422 887,03)
Essa liberação refere-se a 622 contratos do produto 1210 (consignado privado) marcados no sistema CFI como invislveis. O razão da rubrica 18892000000044 'TRANSITORIA DE EMP. E FIN"
mostra. no dia 21.6.2011 o valor líquido sendo liberado na contabilidade. com contrapartida na
11310000000007 (Reserva Bancária) Transferido da Reserva Bancária da OBOÉ CFI em 29.6.2011
para a conta I O1524. ag 236 7 do Bradesco. de titularidade da OBOE CARD, conforme mensagem do
Sistema Cockpit em anexo.
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR. mostra esse lança1401.201,00 mento com o histórico "TED CFI P/ CARO"
Esse valor foi transferido da OBOÉ CARD (banco 237 ag inic/ori.:03203/02367 conta/dig 1015204) para o FUNDO CLÁSSICO (banco I agencia 745/00001 9 conta/digito 28965043), conforme
documento 5633206 em anexo (antes havia sido emitido e cancelado com o nilmero5E33060.
Verificando a movimentação do FUNDO CLÁSSICO. esse valor foi captado junto à OBOÉ C FI para
pagar a ilnica não renovação relevante que o Fundo CLÁSSICO teve entre 2.9.20 I O, quando adquiriu
0,00
os_Qrimeiros créditos, e a data da Intervenção.
Valor referente a 661 contratos "invisíveis" do produto 1210 (consignado privado) incluídos no
"Sistema CF!" com data de liberação em 30.6.2011. Transferido da Reserva Bancária da OBOÉ CFI
em 30.6.2011 para a conta 101524, ag 2367 do Bradesco, de titularidade da OBOÉ CARD, conforme
mensagem do Sistema Cockpit em anexo. Esse depósito confere com a informação colh1da da
1485.100,00 planilha 46 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor ITAMAR
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ CARD e endossado. com as assinatwas do
Presidente (Sr. Maynard) da OBOÉ CARD. Cópias anexas (fl 724)
Anexo extrato OBOÉ CFI ag 236 7 conta 15223-4 no Bradesco. lançamento com histórico DEP
0,00
IDENTIFIC DINHEIRO
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ C ARD e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr. MAYNARD) da 0BOE CARD Cópias anexas (fl 725)
Anexo extrato OBOÉ CFI ag 236 7 conta 15223-4 no Bradesco. lançamento com histórico DEP
o00
IDENTIFIC DINHEIRO
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ CARD e endossado. com as assinaturas do
Presidente (Sr. MAYNARD) da 0BOE CARO Cópias anexas (fl 726)
Anexo extrato OBOE CFI ag 236 7 conta 15223-4 no Bradesco. lançamento com histórico DEP
0,00
IDENTIFIC DINHEIRO.
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ CARD e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr. MAYNARD) da OBOÉ CARO. Cópias anexas (fl 727)
Anexo extrato OBOÉ CFI ag 236 7 conta 15223-4 no Bradesco, lançamento com histórico DEP
0,00
IDENTIFIC DINHEIRO.
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ CARD e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr. Maynard) da OBOÉ CARD. Cópias anexas (fl 728)
Anexo extrato OBOÉ CFI ag 2367 conta 15223-4 no Bradesco. lançamento com histórico DEP
IDENTIFIC DINHEIRO.
o00
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOÉ CARD e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr. MAYNARD) da OBOE CARO. Cópias anexas (fl 729)
0,00
Anexo extrato OBOÉ CFI ag 236 7 conta 15223-4 no Bradesco, lançamento com histórico DEP

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.
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30/06/2011

30.000,00

30/06/2011

70.000,00

30/06/2011

90.000,00

30/06/2011

566.216,38

30/06/2011

o 00

30/06/2011

0,00

30/06/2011

0,00

30/06/2011

0,00

30/06/2011

586.490,48

30/06/2011

1.564.464,93

30/06/2011

1.570.617,42

30/06/2011

262.184,65

30/06/2011

587.267,22

30/06/2011

657.452,76

30/06/2011

80.000,00

30/06/2011

15.543,90

30/06/2011

0,00

30106/2011

0,00

30/06/2011

0,00

30/06/2011

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

IDENT!FIC DINHEIRO.
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOE C ARO e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr MAYNARO) da ÜBOE CARO. Cópias anexas (fl 730)
Anexo extrato Oboé CFI ag 2367 conta 15223-4 no Bradesco, lançamento com histórico DEP
0,00
IDENT!FIC DINHEIRO.
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOE C ARO e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr MAYNARO) da 0BOE CARO. Cópias anexas (fl 731)
Anexo extrato OBOE CFI ag 2367 conta 15223-4 no Bradesco, lançamento com histórico DEP
0,00
IDENT!FIC DINHEIRO.
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOE C ARO e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr MAYNARO) da OBOE CARO. Cópias anexas (fl 732) Anexo extrato OHOE CF! ag
0,00
2367 conta 15223-4 no Bradesco, lançamento com histórico DEP IDENTIFIC DINHEIRO
Obtida cópia do cheque do Bradesco nominativo à OBOE CARO e endossado, com as assinaturas do
Presidente (Sr MAYNARO) da OBOE CARO. Cópias anexas (fl. 733)
Anexo extrato OBOE CFI ag 2367 conta 15223-4 no Bradesco, lançamento com histórico DEP
0,00
IDENTIFIC DINHEIRO.
Valor referente a 597 contratos "invisíveis" do produto 1210 (consignado privado) incluídos no
"Sistema CF!" com data de liberação em 16/6/2011 Transferido da Reserva Bancária da OBOE CF!
em 30/6/2011 para a conta 2811623, ag 905 do HSBC, de titularidade da OBOE CARO, conforme
mensagem do Sistema Cockpit em anexo. Esse depósito confere com a informação colhida da
1.354.668,30 planilha 46 da pasta "Advisorxls" encontrada no IID do ex-diretor Itamar
Valor referente a 770 contratos ''invisíveis" do produto 1210 (consignado privado) incluídos no
"Sistema CFI" com data de liberação em 17/6/2011 Transferido por TED da conta 15900/1040-7
da OBOÉ CFI junto ao Banco Safra para a conta 2811623, ag. 905 do HSBC, de titularidade da
OBOÉ CARO, conforme comprovante de TED em anexo. Esse depósito confere com a informação
I. 732.096,00 colhida da planilha 46 da_ll_asta "Advrsorxls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar
Descobrimos por conta de anotações na planilha 46 da pasta "Advisorxls" encontrada no HD do
ex-diretor Itamar que esse valor é parte de um valor total de R$ 1.540.207,00. O restante,
R$ 924.997,00, conforme anotação na mesma planilha teria sido "FEITO EM 22/06 SArRA". O
total de R$ 1.540.207,00 corresponde a 684 contratos "invisíveis" do produto 121 O (consignado
privado) incluídos no "Sistema C FI" com data de liberação em 22/6/2011. Transferido da Reserva
Bancária da OBOÉ CFI em 30/6/2011 para a conta 2811623, ag 905 do HSBC, de titularidade da
OBOÉ CARO, conforme mensagem do Sistema Cockpit em anexo. Esse depósito confere· com a
615.210,00
informação colhida da planilha 46 da pasta "Advisorxls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar.
Valor referente a 723 contratos "invisíveis" do produto 1210 (consignado privado) incluídos no
"Sistema C FI" com data de liberação em 28/6/20 li Transferido por TED da conta 15900/1040-7
da OBOÉ CF! junto ao Banco Safra para a conta 2811623, ag. 905 do IISBC, de titularidade da
OBOÉ CARO, confonne comprovante de TED em anexo. Esse depósito confere com a informação
1.625.500,00 colhida da planilha 46 da pasta "Advisorxls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar
A planilha 45 da pasta "Advisorxls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar. mostra esse lança0,00
mento com o histórico "TED CARD_Qara C!A INVESTI~IENTO"
A planilha 45 da pasta "Advisorxls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar, mostra esse lançamento com o histórico "TED CARD para DTVM"
0,00
A planilha 45 da pasta "Advisor.xls'' encontrada no HD do ex-diretor Itamar, mostra esse lança0,00
menta com o histórico "TED CARDpara DUETO"
A planilha 45 da pasta "Advisorxls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar. mostra esse lança0,00
mento com o histórico "TED CARO para DTVM"
A planilha 45 da pasta "Advisorxls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar, mostra esse lançamento com o histórico "TED CARDpara DTVM"
0,00
A planilha 45 da pasta "Advisorxls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar, mostra esse lançamento com o histónco 'TED CARO para DTVM"
0,00
Na planilha 45 da pasta Advisorxls aparece o histórico "cheque da CARO HSBC para Advisor"
0,00
Na planilha 45 da pasta Advisorxls aparece o histórico "CHEQUE CAR PARA CFI(otavio-Eli)"
0,00
Valor referente a 735 contratos "invisívers" do produto 1210 (consignado privado) incluldos no
"Sistema CFI" com data de liberação em 20/6/2011 Comprovante de TED do Banco Safra, transI .652 600,00 ferindo o valor da conta 15900/1040-7 para a conta do Banco 399 9050/281 1623 anexo.
Juntos, os valores somam R$ 2 223 664,46 Comprovante de TED do Banco Safra, transfeCorrespondem à geração de 988 contratos rindo o valor da conta I 5900/1 040-7 para a
I .273.664 46 "invislveis" do produto 1210, incluídos no conta do Banco 399 9050/2811623 anexo.
Sistema CFI com data de inclusão de 24/6/2011
Mensagem do Sistema Cockpit anexa mostra o
valor saindo da Reserva da OBOÉ CFI para a
conta 281 1623, ag. 905 do HSBC, de titularida950 000,00
de da OBOÉ CARO.
Valor referente a 666 contratos "invisíveis" do produto 121 O (consignado privado) incluídos no
"Sistema CF!" com data de liberação em 27/6/2011. Comprovante de TED do Banco Safra, trans1.500.625,00 ferindo o valor da conta 15900/1040-7 para a conta do Banco 399 9050/281 1623 anexo.
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Valor corresponde ao contrato "visível" 737318015 liberado pela OBOÉ CFI para a empresa
SERVNAC SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA LTDA no próprio dia 30/6/2011 Na
planilha 45 da pasta "Advisor.xls" encontrada no HD do ex-diretor Itamar. este lançamento consta
com o histórico "SERVNAC para card"
Mensagem do Sistema Cockpit demonstra a liberação do valor da Reserva Bancária da OBOÉ CFI
para a conta 649295, ag 1604, do Banco do Brasil, em nome da Servnac Serviço de Mão de Obra
Temporária Ltda.
Verificando o extrato da conta "Agência/Conta 0905-28116-23" de titularidade da "OBOE
TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS SA", junto ao HSBC, vemos na me:>ma data o
3.500.000,00 lançamento a crédito desse valor com o histórico "TED DIFERENTE TITULAR"
30/06/2011 0,00
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
ag. 0905. junto ao HSBC, de titularidade da OBOÉ C FI. Extrato anexado.
30/06/2011 130.969 54
0,00
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
30/06/2011 3.746.865,00 0,00
ag. 0905, junto ao HSBC, de titularidade da Oboé C FI. Extrato anexado.
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
ag. 0905, junto ao HSBC, de titularidade da Oboé C FI. Extrato anexado (fi. 750)
30/06/201 I 1.563.718 lO 0,00
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
30/06/2011 1.561 .262,30 0,00
a~ 0905, junto ao HSBC, de titularidade da Oboé C FI. Extrato anexado (fi. 750).
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
30/06/2011 1.553.197 00 0,00
ag. 0905,junto ao HSBC, de titularidade da Oboé C FI. Extrato anexado (fi 750).
Valor entra com histórico "DISPONIB COMO DINHEIRO" conforme extrato da conta 28624-57,
0,00
a& 0905,junto ao HSBC, de titularidade da Oboé C FI. Extrato anexado (fi 750).
30/06/2011 I 17.283,71
Lançamentos se anulam
0,00
30/06/2011 605.389,58
30/06/2011

3.179.260,42

0,00

30/06/2011

o 00

3.179.260 42

01/07/2011

0,00

605.389 58

01/07/2011

0,00

01/07/2011

3.784.650,00

Mensagem do Sistema Cockpit anexa mostra o valor saindo da Reserva Bancária da OBOÉ CFI
para a conta do Banco Indl e Comi, ag 6, conta 140519325 em nome da Fortbrasil Administradora
de Cartões de Crédito)
Verificando o extrato da OBOÉ CARD junto ao Banco Bradesco (Agência 2367 Conta: 10152-4),
constatamos a entrada desse valor no dia 1/7/2011 com o histórico "TED-TRANSF ELET
DISPON REMET.FORTBRASIL ADM C C S"
Esse valor refere-se ao contrato 737256796 em nome da FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE
CARTOES DE CREDITO SA
Planilha 46 da pasta Advisor.xls indica que esse valor foi "regularizado" em 18/7/20 li, ao ~alor de
3.000.000 00 R$ 3.046.184,52
Esses 2 lançamentos zeram o saldo da conta
0,00

04/07/2011

24.333,39

0,00

06/07/2011

0,00

06/07/2011

600.000,00

06/07/2011

400.000 00

07/07/2011

0,00

08/07/2011

o 00

Da planilha 45 da pasta Advisor.xls, obtivemos o histórico "transf. CF! p/ CAR(CDC 01/07111 )"
Verificando os contratos gerados no "Sistema CFI" em I/7/20I I. constatamos a geração de 1I6
contratos "invisíveis" no produto 1040, num valor total de R$ 261.200,00 e 374 contratos "invisíveis" do produto 12IO, totalizando R$ 841.380,00. Ambos somados totalizam R$ 1.102.580,00.
Anexada mensagem do Sistema Cockpit comprovando a transferência da Reserva Bancá.-ia da
Oboé CFI para a conta corrente 2811623. ag. 905, da Oboé Card junto ao HSBC, no valor de
1 102.500,00 R$ 1.102.500,00
Embora o extrato do HSBC mostre os 2 lançamentos no dia 6/7/2011 (conta 0905-28116-23) com
0,00
o histórico "TRANSF CONNECT BANK". a planilha 45 da pasta "Advisor.xls" indica o valor de
R$ 1.000 000 como "transf CARO p/ Advisor" O documento foi solicitado ao HSBC. que não
atendeu até o momento.
Segundo extrato da Advisor junto ao HSBC (0905-00133-80). esses valores entraram com o mesmo histórico da saída da Card (TRANSF CONNECT BANK) e mesmos números de docu111ento
(0214958 e 0215487)
o 00
Anexo comprovante do Sistema Cockpit transfenndo o valor da Reserva Bancária da OBOE CFI
600.000,00
para a conta 2811623 ag 905 da OBOE CARDjunto ao HSBC
Anexo comprovante de TED saindo o dinheiro da conta do Banco Safra (15900/1040-7) para a
400.000,00
conta 2811623 ag_905 da OBOÉ CARD junto ao IISBC

11/07/2011

400.000,00

0,00

13/07/20I I 0,00

762.SOO,OO

Anexo comprovante de TED saindo o dinheiro da conta do Banco Safra (15900/1040-7) para a
conta 2811623 ag 905 da OBOÉ CARD junto ao HSBC
A planilha 45 da pasta Advisor.xls indica como histórico 'TED CFI p/ CARO (06/07111 )"
De fato, verificamos a geração no "Sistema CFI" no dia 6/7/201 I de 83 contratos "invisíveis" no
produto I 040, totalizando R$ 180.600.00 e 265 contratos "invisíveis'' no produto I 2 I O, totalizando
R$ 58 I .900,00. Somados, os dois lotes de contratos fictícios totaiizam R$ 762.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
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0,00

13/07/2011

o 00

739.050,00

13/07/2011

761.113,74

0,00

13/07/2011

1.738.095,96

0,00

14/07/11

0,00

850.050,00

14/07/11

963.404,17

0,00

18/07/11

0,00

221.200,00

18/07/11

0,00

219.220 00

18/07/11

0,00

706400,00

18/07/11

0,00

189.550,00

18/07/11

0,00

725.680,00

18/07/11

0,00

610.840,00

O valor refere-se a soma de duas liberações de crédito contabilizadas na OBOÉ CFI e registradas no
"sistema CFI" no dia 07/07/2011 Uma no valor de R$ 648.750,00 (valor bruto, considerando IOF,
de R$ 658.566,21) do produto I 040 (Aquisição de outros bens - PF) e outra no valor de
R$ 201.300,00 (valor bruto, considerando IOF, de R$ 204477,16) do produto 1210 (consignado
privado). Segundo o sistema CFI. o valor de R$ 648.750,00 é composto de 295 contratos e o valor
de R$ 201.300,00 é composto de 92 contratos. todos com o flag "invisível". Segundo a contabilidade, as liberações financeiras no dia 14/07/2011 foram via BC (documento anexo). Consta da
planilha 45 da pasta Advisor xis encontrada no HD do ITAMAR. o razão da rubrica
18892000000044 "TRANSITORIA DE EMP. E FIN" mostra. no dia 07/07/2011 os valores líquidos sendo liberados na contabilidade, com contrapartida na 49992460000000.
Anexo comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da ÜBof: CFI
para a conta 2811623 ag 905 da OBOE CARD junto ao HSBC.
A planilha 46 da pasta Adv1sor. XLS encontrada no HD do Itamar aponta esse valor como regularização de um "CDC DN Empreend Venct0 11/07/11" no valor de R$ 961.576,46. Esse valor é o
valor da parcela única do contrato 737203218. em nome da DN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, produto 1406. marcado no sistema CFI como visível, liberado no dia
28/6/2011
As instruções da OBOÉ CF! para a OBOÉ CARD apontam para um depósito na seguinte conta·
DN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ 23.577.265/0001-52
BANCO 237 (BRADESCO)
AGÊNCIA: 2367
C/C: 10.867-7
VALOR R$ 963.404.17
Verificando o extrato da agência/conta "0905-28116-23" da OBOÉ CARD junto ao HSBC, vemos na
data o lançamento a débito desse valor com o histórico "EMISSAO DE TED"
Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CFI
para a conta 2811623 ag 905 do HSBC, da OBOÉ CARD. Refere-se a uma liberação de I OI contratos no produto 1040 inseridas no "Sistema CFI" em 12/7/2011.
Refere-se a uma liberação de crédito de IOI contratos do produto 1040 registrados no sistema CF!
em 08/07/2011, marcados com o flag de "invisíveis" (valor bruto de R$ 222.675,62, considerando
o IOF). Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da
OBOÉ CF! para a conta 2811623 ag 905 do HSBC, da OBOE CARD. O razão da rubrica
18892000000044 "TRANSITORIA DE EMP. E FIN" mostra, no dia 08/07/2011 o valor líquido
sendo liberado na contabilidade, com contrapartida na 49992460000000.
Refere-se a uma liberação de crédito contabilizada na OBOÉ CF! e registrada no sistema CFI em
08/07/2011 (valor bruto, considerando IOF. de R$ 717.072,54. Essa liberação refere-se a 322
contratos do produto 1210 (consignado privado) marcados no sistema CF! como invisíveis. A~exado comprovante de TED do Banco Safra ( 15900/1040-7) para a conta 2811623 ag 9050 Banco 399
da OBOÉ CARD O razão da rubrica 18892000000044 "TRANSITORIA DE EMP. E FIN" mostra,
no dia 08/07/2011 o valor líquido sendo liberado na contabilidade, com contrapartida na
49992460000000.
Anexado comprovante de TED do Banco Safra ( 15900/1040-7) para a conta 281 1623 ag 9050
Banco 399 da OBOÉ CARD. Verificamos no "Sistema CFI" que foram gerados 86 contratos no
produto 1040 "invisíveis" totalizando esse valor. no dia 11/7/2011. A planilha 46 da pasta "Advisor.xls" indica o dia da geração dos contratos e da liberação do valor para a OBOÉ CARD.
Anexado comprovante de TED do Banco Safra ( 15900/1040-7) para a conta 281 1623 ag 9050
Banco 399 da OBOÉ CARD. Verificamos no "Sistema CFI" que foram gerados 331 contratm; no
produto 1210 "invisíveis" totalizando esse valor. no dia 12/7/2011. A planilha 46 da pasta "Advisor.xls" indica o dia da geração dos contratos e da liberação do valor para a OBOÉ CARD.
Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CFI
para a conta 2811623 ag 905 do HSBC, da OBOÉ CARD.
Verificamos no "Sistema CFI" _gue foram _gerados 277 contratos no ]JfOduto 1210 "invisívt:is"

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

843.520 00

13/07/2011

Anexo comprovante de TED saindo o dinheiro da conta do Banco Safra (15900/10~0-7) para a
conta 2811623 ag 905 da OBOE CARD junto ao HSBC.
A planilha 45 da pasta Advisor.xls indica como histórico "TED CFI p/ CARO (CDC 04/07/11 )"
De fato, verificamos a geração no "Sistema CFI" no dia 4/7/2011 de 89 contratos "invisíveis" no
produto I 040, totalizando R$ 199.780,00 e 286 contratos "invisíveis" no produto 121 O. totalizando
R$ 643.740,00 Somados, os dois lotes de contratos fictícios totalizam R$ 843.520 00.
Anexo comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CFI
para a conta 2811623 ag 905 da OBOÉ CARD junto ao HSBC
A planilha 45 da pasta Advisor.xls indica como histórico "TED CFI p/ CARO (CDC 05/07/11 )"
De fato, verificamos a geração no "Sistema CFI" no dia 5/7/2011 de 81 contratos "invisíveis" no
produto I 040, totalizando R$ 175.050,00 e 255 contratos "invisíveis" no produto 121 O, totalizando
R$ 564.000,00. Somados, os d01s lotes de contratos fictícios totalizam R$ 739.050,00.
Segundo a planilha 46 da pasta Advisor.xls, o total de R$ 2.499.209,70 é para a MB quitar o empréstimo que vence na data. O contrato foi liberado em 28/6 e a empresa repassa o valor para a
0BOÉCARD.
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totalizando esse valor, no dia 11/7/2011 A planilha 46 da pasta "Advisor.xls" indica o dia da
geração dos contratos e da liberação do valor para a OBOÉ C ARD.
A planilha 45 da pasta Advisor.xls encontrada no HD do diretor Itamar aponta para "TED CJ\RD
p/ FORTBRASIL".
3.046.184,52 0,00
18/07/11
Refere-se a geração de 99 contratos invisíveis do produto I 040, inseridos no Sistema CF! em
14/7/201 I
Anexado comprovante de TED do Banco Safra (15900/1040-7) para a conta 2811623 ag 9050
Banco 399 da OBOÉ CARD.
19/07/11
0,00
217.900,00
Refere-se a geração de 288 contratos invisíveis do produto 1210. inseridos no Sistema CFI em
15/7/201 L
Anexado comprovante de TED do Banco Safra (15900/1 040-7) para a conta 2811623 ag 9050
633.500,00
Banco 399 da OBOÉ CARD.
19/07/11
0,00
Refere-se a geração de 413 contratos "invisíveis" no produto 1210 inseridos no "Sistema CF!" com
data da liberação em 13/7/2011. Anexado comprovante de TED do Banco Safra (15900/1040-7)
para a conta 2811623 ag 9050 Banco 399 da OBOE CARD.
19/07/11
0,00
912.550,00
Refere-se a geração de 321 contratos invisíveis do produto 1210, inseridos no Sistema CF! em
14/7/2011.
Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CF!
para a conta 2811623 ag_905 do HSBC, da OBOÉ CARD.
702.410,00
19/07/11
0,00
Refere-se a geração de 89 contratos invisíveis do produto I 040, inseridos no Sistema CF! em
15/7/2011
Anexado comprovante do Sistema Cockp1t transferindo o valor da Reserva Bancária da ÜBOI~ CF!
o 00
196.650,00
para a conta 2811623 ag 905 do HSBC da OBOÉ CARD.
19/07/11
Refere-se a geração de 129 contratos invisíveis do produto I 040, inseridos no Sistema CF! em
13/7/201 L
Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da 0Boi: CFI
para a conta 2811623 ag 905 do HSBC, da OBOÉ C ARD
283.200,00
19/07/11
0,00
Segundo a planilha 45 da pasta Advisor.xls. é TED da Card para a T&A Na planilha 46 menciona
que é pagamento do contrato que venceu em 8/7/20 li
19/07111
2.630.289, 72 0,00
Refere-se a geração de 331 contratos invisíveis do produto 121 O, inseridos no Sistema CFI em
18/7/2011
Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CFI
o 00
725.000 00
20/07111
para a conta 2811623 ag 905 do HSBC da OBOE CARD.
Refere-se a geração de I 03 contratos invisíveis do produto I 040, inseridos no Sistema CF! em
18/7/201 L
Anexado comprovante do Sistema Cockpit transferindo o valor da Reserva Bancária da OBOÉ CF!
para a conta 2811623 ag_905 do HSBC, da OBOÉ CARD.
20/07111
o 00
225.000,00
Fonte: Para as 3 primeiras colunas (data Lçto, Débito e Crédito), razão da rubrica 482996, extraído do "Sistema Card"
Para a coluna referente à análise, foi utilizada basicamente documentação obtida junto às tesourarias da OBOÉ CF! e OBOÉ CARD, documentação solicitada aos bancos e informações colhidas junto à pasta de trabalho Advisor.xls obtida a partir do HD do ex-diretor ITAMAR.
(•·ide fls. 692/811 e 1113/1201)

CARTÕES SEM CPF

5.7

Por conta da extração de bases de dados em função dos procedimentos de recálculo dos saldos contábeis vinculados à operação, como descrito no tópico 3, identificamos muitos
cartões sem CPF vinculado. Trata-se de um produto que, até onde pudemos apurar, não era r•egularmente comercializado pela empresa.
2.
Não foram localizados registros ou documentos que nos permitissem identificar a
origem ou a natureza dos recursos carregados nesses cartões. Entretanto, chama a atenção o
montante sacado através dos mesmos, que superou R$ 11 milhões entre 2006 e a data da Intervenção.
Valor
160,00
812,00
498,00
1.742,00

Produto
OBOEDINHEIROVIYO
OBOEDINHEIROVIYO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIYO

Mês
12/2006
01/2007
02/2007
03/2007
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350,00
2.566,00
1.368,00
1.728,00
70,00
910,00
874,00
23.180,00
37.966,00
87.496,00
66.274,00
101.994,00
76.884,00
90.486,00
52.556,00
53.266,00
59.218,00
68.334,00
280.168,00
48.350,00
38.608,00
48.748,00
54.714,00
55.824,00
53.496,00
53.054,00
61.000,00
59.726,00
62.130,00
63.626,00
63.388,00
62.282,00
69.608,00
84.408,00
56.958,00
81.016,00
62.978,00
20.872,00
36.224,00
30.382,00
74.464,00
1.479.564,00
42.190,00
3.897.976,00
3.331.212,00
64.156,00
73.316,00
42.746,00

OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
CARTAOPRE-PAGO
OBOEDINHEIROVIVO
CARTAOPRE-PAGO
CARTAOPRE-PAGO
OBOEDINHEIROVIVO
CARTAOPRE-PAGO
OBOEDINHEIROVIVO

04/2007
05/2007
06/2007
07/2007
08/2007
09/2007
10/2007
1112007
12/2007
0112008
02/2008
03/2008
04/2008
05/2008
06/2008
07/2008
08/2008
09/2008
10/2008
11/2008
12/2008
01/2009
02/2009
03/2009
04/2009
05/2009
06/2009
07/2009
08/2009
09/2009
10/2009
1112009
12/2009
0112010
02/2010
03/2010
04/2010
05/2010
06/2010
07/2010
08/2010
08/2010
09/2010
09/2010
10/2010
10/2010
11/2010
11/2010
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38.590,00
39.774,00
27.200,00
21.386,00
24.512,00
26.378,00
40.092,00
12.038,00
25.386,00
4.188,00
47.330,00
6.910,00
3.850,00
44.120,00
6.166,00
35.750,00
26.192,00
8.432,00

6.

OBOEDINHEIROVIVO
CARTAOPRE-PAGO
OBOEDINHEIROVIVO
CARTAOPRE-PAGO
OBOEDINHEIROVIVO
CARTAOPRE-PAGO
OBOEDINHEIROVIVO
CARTAOPRE-PAGO
OBOEDINHEIROVIVO
CARTAOPRE-PAGO
OBOEDINHEIROVIVO
CARTAOPRE-PAGO
CARTAOPRE-PAGO
OBOEDINHEIROVIVO
CARTAOPRE-PAGO
OBOEDINHEIROVIVO
OBOEDINHEIROVIVO
CARTAOPRE-PAGO

12/2010
12/2010
0112011
01/2011
02/2011
02/2011
03/2011
03/2011
04/2011
04/2011
05/2011
05/2011
06/2011
06/2011
07/20 li
07/2011
08/2011
08/2011

CAUSAS DA QUEDA

O passivo a descoberto de mais de R$ 36 milhões na OBOÉ CARO na data da
Intervenção foi devido basicamente ao reconhecimento de passivo contingente relacionado à
possível responsabilização da empresa com relação às fraudes praticadas por ela contra o FUNDO
CLÁSSICO e ao recálculo dos saldos contábeis relativos à sua operação, os quais não eram
conciliados com a contabilidade.
2.
Somente o citado recálculo já seria capaz de levar à empresa à queda, já que foi a
causa de mais de R$ 11 milhões de ajustes, suficientes para virar o último patrimônio líquido
contabilizado, de pouco mais de R$ 6 milhões. Ou seja, ainda que a empresa não venha a sofrer
qualquer responsabilização com relação às fraudes praticadas contra o FUNDO CLÁSSICO, estaria
indiscutivelmente quebrada.

3.
O FUNDO CLÁSSICO, como explicado no tópico 5.2, começou de fato a aportar
recursos de forma relevante na OBOÉ CARD em dezembro de 201 O. Embora os recursos advindo
do FUNDO CLÁSSICO tenham sido utilizados, basicamente, para quitar as cessões do convénio
Unique (tratado no tópico 5.4), a ausência de formalização adequada nas cessões relativas ao
convênio Unique certamente dificultariam (ou mesmo inviabilizariam) qualquer tentativa de
cobrança por parte da OBOÉ CFI, em caso de eventual ruptura. Logo, tal transferência de
recursos (convênio Unique) mais se assemelha a uma capitalização disfarçada da OBOÉ CF! na
OBOÉ CARO, razão pela qual não consideramos passivo contingente referente ao convênio
Unique.
4.
De qualquer forma, é certo que, primeiramente pelo convemo Unique e, em
seguida, pelo FUNDO CLÁSSICO, a OBOÉ CARO recebeu aportes que, com a apropriação de juros,
chegaram ao montante de R$ 38 milhões. Fora isso, havia mais de R$ 1O milhões em
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5.
Tal vultoso aporte de recursos, além de se prestar para desvios, certamente foi
utilizado para cobrir o próprio déficit de caixa gerado pelo negócio, que possuía uma altíssima
inadimplência e contabilmente maquiada pelos juros apropriados em cima de cartões com longos
atrasos. Portanto, embora essa realidade (déficit de caixa gerado pelo próprio negócio) não se
refletisse na contabilidade da empresa, certamente foi fator decisivo para a sua quebra.
6.
Por fim, a análise conjunta das 4 empresas do GRUPO OBOÉ incluídas no regime
especial nos permite inferir sobre o porquê do Sr. NEWTON FREITAS, como controlador indireto
da empresa, mantê-la apesar de se mostrar deficitária como negócio. A existência de uma
empresa com um negócio aparentemente robusto e uma grande base de clientes, combinada à
falta de transparência que a envolvia, dada a sua falta de auditoria externa ou de regulação, vinha
a calhar com a sua estratégia de gestão fraudulenta que culminou com o passivo a descobt:~rto de
mais de R$ 170 milhões na OBOÉ CFI.
7.
Os direitos creditórios potenciais gerados pela aparente robustez do negócio da
OBOÉ CARO serviram para inflar o ativo da OBOÉ CFI e do FUNDO CLÁSSICO, funcionando como
um lastro fictício que permitiu ao Grupo Oboé captar recursos que vieram a ser objeto de desvio.
Além disso, as bases de dados capazes de desmascarar o esquema fraudulento ficavam todas na
OBOÉ CARO, empresa que, como pareciam acreditar os diretores do grupo, dificilmente seria
acessada por órgãos reguladores como o Banco Central do Brasil.

7.

ESTIMATIVA DE PREJUÍZOS POR GESTÃO

Baseado nos números contábeis, conforme tabela I abaixo, a OBOÉ CARO nunca
teria apresentado passivo a descoberto. Seu PL em 14.9.2011, data anterior à Intervenção, estava
em R$ 6,5 milhões, montante próximo ao verificado na data-base de 31.12.20 I O. No entanto,
dada a situação caótica encontrada na contabilidade da OBOÉ CARO, entendemos que a
contabilidade não se constitui em elemento confiável para qualquer tipo de estimativa de
prejuízos por gestão.
Tabela I -Balanços patrimoniais da Oboé Card
Disponibilidades
Créditos a Receber de Usuários
Créditos a Receber de Emrresas
PDD
Imobilizado
Intangível
Diferido

2010

2009

2008

7.4I 7
19.856
5.146
( 1.850)
2.154
1.937
106

5.170
8.231
4.326
( 1.306)
2.091
1.924
124

4.350
19.293
5.261
(1.970)
1.551
1.884
142

2007
2.78I
14.798
7.274
-512
814
1.906
160

2006
1.763
5.069
1.825

712
926
177
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empréstimos bancários registrados no seu passivo na data da Intervenção. Deve-se considerar
ainda os R$ 2,9 milhões que estavam em aberto na data da Intervenção na rubrica "Recursos para
Abastecimento de ATMs" que, como explicado no tópico 5 .6, na prática, ainda que em prazos
curtos, servia para financiar a empresa. Ou seja, mais de R$ 50 milhões foram apartados na
empresa, recursos que serviram para financiar uma robusta estrutura de A TMs espalhados pelo
estado do Ceará e lojas, que permitia à empresa uma base de mais de 500 mil cartões emitidos.
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Outros Ativos
ATIVO TOTAL
Obrig. por Oper. Com Cartão
Obrig. com !F's
Outras Obrigações
PASSIVO EXIGÍVEL
PL

1.268
36.034
16.842
9.733
2.892
29.467
6.567

1.972
22.532
13.129
5.241
2.029
20.399
2.133

1.982
32.493
10.771
18.605
1.414
30.790
1.703

778
27.999
10.468
15.330
963
26.761
1.238

448
10.920
9.265

642
9.907
1.013

2.
Para a estimativa da situação econômico-financeira em 14.9.2011, foi necessário
um processo de recálculo dos saldos contábeis relacionados à sua atividade operacional, os quais
não eram conciliados com a contabilidade há tempos. Somente esse recálculo chegou a ajustes
que impactaram sua situação econômico-financeira em mais de R$ 11 milhões, montante
suficiente para levar o patrimônio líquido de R$ 6,5 milhões para uma situação de passivo a
descoberto. No entanto, o ajuste mais relevante na estimativa para essa data foi decom~nte do
reconhecimento de passivos em relação ao FUNDO CLÁSSICO.
3.
Conforme explicado no tópico 5, o FUNDO CLÁSSICO começou a receber aportes
justamente a partir de setembro de 2010. No entanto, as cessões realizadas até 14.12.2010
foram em valores pouquíssimo relevantes. Somente nos dias 21 e 30/12/20 I O, temos cessões de
valores mais significativos. Na data-base de 31.12.20 I O, seu saldo era de R$ 6,2 milhões.
4.
Assim, todo e qualquer prejuízo relacionado às cessões para o FUNDO CLÁSSICO
podem ser atribuídos aos que exerceram a função de diretores e controladores a partir de
dezembro de 201 O. Cabe ressaltar ainda que o FUNDO CLÁSSICO veio a substituir o chamado
Convênio Unique, descrito no tópico 5.4. Contudo, dada a deficiência de formalização das
cessões do convênio Unique, fato que acarretaria enorme dificuldade (senão verdadeira
inviabilidade) de cobrança de valores da ÜBOÉ CARO, não julgamos adequada a constituição dos
passivos/prejuízos relacionados ao convênio Unique.
5.
Diante desse contexto, considerando o passivo a descoberto gerado especialmente
em decorrência das cessões fraudulentas ao FUNDO CLÁSSICO (vide especialmente o tópico 3 e o
item 5.2, ut supra), bem como a composição das diretorias e dos quadros de controle descritos
nos itens 2.1.2 e 2.1.3, assim podemos dividir os prejuízos da OBOÉ CARO, por período de
gestão:
ÜBOÉCARD
Período

Ex-administradores

16.9.2006 I 10.12.2006

VIRNA OLIVEIRA LOPES DE Controlador Direto:
FREITAS (CPF: 539.477.623-72);
INSTITUTO CULTURAL
JOSÉ NEWTON
LOPES DE OBOÉ
FREITAS (CPF: 013.398.183-53); e
(CNPJ: 05.213.713/0001-57)
JOSÉ ALBERTO DE MELO
MA YNARD (CPF: 002.584.315-04).

Controladores

Prejufzo
R$ mil
NIHIL
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Fonte: Demonstrações contábeis da OBOÉ CARO
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JOSE
ALBERTO
DE
MELO
MA YNARD (CPF: 002.584.315-04);
JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE
QUEIROZ (CPF: 261.425.463-00); e

15.3.2010 I 5.9.2010

CÍCERO ADALBERTO DE PAULA
VIANA (CPF: 193.173.363-53).
JOSE
ALBERTO
DE
MELO
MA YNARD (CPF: 002.584.315-04);
JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE
QUEIROZ (CPF: 261.425.463-00); e

6.9.20 I O I 15.9.20 li

CÍCERO ADALBERTO DE PAULA
VIANA (CPF: 193.173.363-53).
JOSE
ALBERTO
DE
MELO
MA YNARD (CPF: 002.584.315-04);
JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE
QUEIROZ (CPF: 261.425.463-00); e
CÍCERO ADALBERTO DE PAULA
VIANA (CPF: 193.173.363-53).

NIHIL

Controlador Direto:
INSTITUTO CULTURAL
OBOÉ
(CNPJ: 05.213.713/0001-57)

Controlador Direto:

NIHIL

CIA
INVESTIMENTO
OBOÉ
(CNPJ: 09.135.516/0001-18)

Controlador Direto:

36,802

OBOÉ
HOLDING
FINANCEIRA S.A.
(CNP.J: 23.533.896/0001-70)
Controlador Indireto:
JOSÉ NEWTON LOPES
DE
FREITAS
(CPF: 013.398.183-53)

8.
RELAÇÃO
INDIVIDUALIZADA
ADMINISTRADORES E CONTROLADORES

DE

BENS

DOS

EX-

Controlador Direto
OBOE HOLDING FINANCEIRA S.A. (CNPJ: 23.533.896/0001-70).
Bens:
Participações permanentes em coligadas e controladas:
60% do capital da Oboé CFI S.A.
99.50% do capital da Oboé DTVM S.A.
98.46% do capital da Oboé Tecnol~a e Serviços Financeiros S.A.
"'Conforme DIP.J 2011 (fls. 215/232). Não foram encontrados outros bens em nome da empresa.
Controlador Indireto e Ex-administrador
JOSE NEWTON LOPES DE FREITAS (CPF: 013.398.183-53). brasileiro. casado em
regime de comunhão universal de bens empresário portador da carteira de identidade
300.670- SSP/CE. residente e domicili~do em Fort~leza (CE). 3 ~

Bens (conforme declaraç_ão do Imposto de Renda, 2011~*:
Quadros Barrica, Aldemir Martins, Vicente Leite, Floriano Teixeira e lnimá de Paula
160.000 ações da Cia Siderúrgica Nacional
6.128.489 ações da Oboé Holding Financeira S.A.
RDB- Oboé
Cotas do Fundo Oboé Multicred FIDC- Erudito
35
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(fls 1209/1272)

~

l~

/s9

r

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO ADONISIO DE FARIA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0180196-03.2012.8.06.0001 e o código AADC27.

11.12.2006 I 14.3.20 I 0

fl-,_~0
fls. 1494
rubrica

{t

PGBCB/Preci
LU1serg1o
6 368.968-t

Bens:Conforme Re~istro de Imóveis 4° Zona**:
Loja no 224, Edificio Center Um, Fortaleza, Ceará
Bens: Conforme Registro de Imóveis 2° Zona***:
Prédio à rua Major Facundo, 650, Fortaleza, Ceará
Casa na Rua Padre Miguelino, n° 1094, Fortaleza, Ceará
Bens: Conforme Registro de Imóveis ] 0 Zona****:
Terreno no Cocó, em Messejana, com 10.000m2(registro 5875)
Terreno no Cocó, em Messejana, com I 0.000m2(registro 5878)
Terreno no Planalto Nova Aldeota, com 528m2 (registro 46.581)
Loja na Av. Santos Dumont,5554 (registro 50.757)
* Conforme Declaração de Imposto de Renda, Exercício 20 li (fls. 283/286)
** Registros do 4° Oficio (fls. 197/205). Além desses. constam ainda três imóveis. incorporados
ao patrimônio da CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ (registros 2.869. 36.829 e 4.354).
***Registro do 2° Oficio (fls. 411/417)
****Registro do ] 0 Oficio (fls. 620/637)
Ex-Administrador
JOSE ALBERTO DE MELO MA YNARD. brasileiro. casado, contador, identidade n°
2006002005840 SSP-SE, CPF n° 002.584.315-04
Bens:
Terreno na praia de Atalaia. Aracaju, SE
Terreno em Aquiraz, CE
Apartamento em Fortaleza, CE
Fr<!Ç_ão de terreno na Rua Barbosa de Freitas, Fortaleza. CE
Poupança no BNB
Ações da Gerdau, BNB, USlMINAS. TELEBRAS. TELESP. BRADESCO.
TELEOESTE
'.
'.
*Conforme Declaração de Imposto de Renda. Exerctcto
20 I I. Ano Calendar10
201 O (fls. 333/339).
Não foram encontrados outros bens registrados em seu nome.
Ex-Administrador
JOAO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ, brasileiro, casado, identidade n°
2000002203430, ssp-ce, cpf 261.425.463-00
Bens:
Um prédio comercial
Um veículo Honda-Civic, 2003
Um veículo Pagero, 2006
Cotas da FGV Serviços de Cobrança Extrajudicial
*Conforme Declaração de Imposto de Renda. ExercíciO 2011 (fls. 309/312).
Não foram encontrados outros bens registrados em seu nome.
Ex-Administrador
CICERO ADALBERTO DE PAULA VIANA. brasileiro. casado. identidade no
977736. SSP-CE, cpf 193.173.363-53. 36
Bens:
Apartamento no Edif. Violette, Fortaleza, CE
Casa, no lote 5,Quadra 38, no Morro Branco. Beberibe, CE
Automóvel GM Corsa, 2008
Automóvel Toyota Corola, ano 1999
Automóvel Toyota Corola, ano 2008
*Conforme Declaração de Imposto de Renda. ExercíciO 2011. Ano Calendáno 20 I O (fls. 387/391 ).
Não foram encontrados outros bens registrados em seu nome.
36
A presente relação de bens de CíCERO ADALBERTO DE PAULA VIANA constitui retificação em relação à trazida na Conclusão da Apuração
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Ex-Administradora
VIRNA OLIVEIRA LOPES DE FREITAS. bras iIeira. casada. identidade
no 8812002020678, SSP-CE, CPF 539.477.623-72
Bens:
Imóvel na Rua Leonardo Mota. Fortaleza
20.000 cotas da Clarinete Vendas Ltda.
37.500 cotas da Oboé Tecnologia Educação e Cultura Ltda.
5.500 cotas da Simone Freitas Modas Ltda.
*Conforme Declaração de Imposto de Renda, ExercíciO 20 li (fls. 366/369)
RESUMOS DE DEPOIMENTOS

Todas as conclusões relatadas ao longo da presente manifestação foram tiradas a
partir do exame de documentos, bases de dados, controles internos obtidos junto às áreas e
informações externas solicitadas formalmente. Ao final dos trabalhos, optamos por colher alguns
depoimentos de funcionários que, segundo nossas apurações, estavam mais diretamente ligados a
processos relacionados às fraudes descritas ao longo do tópico 5.

2.
Sobre as fraudes relacionadas aos contratos fictícios gerados em lotes em 20 I O e
2011, o Sr. RENA TO JORGE MOURÃO PINTO, funcionário da área de desenvolvimento da
OBOÉ CARD, onde eram gerados os lotes de contratos fictícios para inserção nas bases de dados
do "Sistema CF!'', no depoimento de fls. 875/899, afirmou que:
"o Sr. José Newton Lopes de Freitas. no ano de 2010, por pelo menos uma ve;:-, participou de
reunião com o depoente juntamente com o Diretor de Tecnologia, João Gualberto, e com o
Diretor de Operações da CF/, Otávio Lins. para definir as regras da geração de contratos
fictícios do convênio INSS (que, posteriormente, foram alterados para outros convênios); em
janeiro de 2011, o depoente participou de reunião com o Diretor da Oboé CF/, José ltamar
Vasconcelos, e com o Gerente de Operações da Oboé CF!, Otávio Lins, para definir as regras de
geração dos contratos fictícios de convênios privados e boletos bancários-CARD; no segundo
semestre de 2011, o depoente participou de reunião com os Diretores da CARD, Cícero Viana e
João Gualberto, e com o Diretor da CF!, José Itamar, para definir a forma de baixa das parcelas
referentes aos contratos do produto boletos bancários-CARD; em virtude da inten•enção, não
houve tempo hábil para a implementação das baixas das parcelas dos contratos desse produto".

3.
Sobre a hierarquia da área de desenvolvimento da OBOÉ CARO, relatou que: "O
Diretor de Tecnologia, Sr. João Gualberto era superior ao funcionário Alexandre Rodrigues
Silva. e este último era superior do depoente" (fl. 875).

4.
O Sr. RENATO JORGE MOURÃO PINTO apresentou ainda várias cópias de emails, anexadas às fls. 877/899, comprovando o fluxo de solicitações envolvendo aqueles lotes.
5.
Ainda sobre esses contratos fictícios, o Sr. ALEXANDRE RODRIGUES SILVA,
gerente da área de desenvolvimento da OBOÉ CARO, em depoimento anexado às fls. 873/874,
afirmou:
"que, em 2010, o Diretor da Oboé Card, Sr. João Gualberto. solicitou ao depoente que gerasse
contratos com maior número de parcelas, no sistema CF/, a fim de simular operações de
consignado; a partir disso, o funcionário Otál'io Lins passou a solicitar por emails a geração
desses contratos i'?formando valores e datas para o funcionário Renato Jorge Mourão Pinto; na
hierarquia do setor de desenvolvimento de sistemas da Oboé Card, o funcionário Renato Jorge
era subordinado ao depoente, que, por sua l'e=. estava subordinado ao Diretor de Tecnologia, Sr.
João Gualberto;".
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6.
O Sr. OTÁVIO LINS LIMA, gerente de operações da OBOÉ CF!, em seu
depoimento anexado às fls. 900/902, afirmou sobre esses contratos que:

7.
Sobre os contratos de cartão de crédito o Sr. ALEXANDRE RODRIGUES
SILVA (fl. 873), relatou:
"que em relação à cessão de faturas e mlores a faturar referentes ao com·ênio Unique não foi
solicitada e, por isso, nem implementada no sistema nenhuma rotina que excluísse faturas em
atraso; em termos de sistema, não havia nenhuma diferença de tratamento em relação aos
convênios Unique e Unique2, e que a escolha das faturas. em ambos os casos, era reali=crda pelo
pessoal do setor financeiro da Oboé Card: o depoente. portanto, não tinha nenhuma ciência
acerca das faturas que foram cedidas no âmbito dos convênios Unique e Unique2 ";

8.
Sobre o mesmo assunto, o gerente de operações da OBOÉ CF!, Sr. OTÁVIO LINS
LIMA (fl. 90 I), afirmou que o que sabia:
"é que era dívida da Oboé Card junto à Oboé CF!; e que esses contratos eram feitos de acordo
com as faturas de cartão de crédito que tinham seus vencimentos nos dias 5, I O, /5, 25 e 30 de
cada mês; portanto esses contratos eram feitos conforme arquivo enviado pela Oboé Card atral'és
do sistema CF/; onde o setor do depoente só processava; por processar entenda-se aprovar o
arquivo que, então, ao final do dia era importado para o sistema Finance; o sistema Fi nane e era
onde era feita toda a parte contábil da Oboé CF/; na data dos vencimentos era dado baixa no
sistema dos contratos dos meses anteriores; a partir de então virou rotina de baixas e renm·ações
de valores semelhantes; segundo o depoente, em algumas ocasiões, o diretor Itamar passava
orientações mas, na maioria das ve=es, todas as orientações eram passadas diretamente pelo
próprio presidente Newton Freitas; segundo o depoente. as orientações do Presidente Newton
Freitas eram passadas verbalmente na sala do próprio presidente e depois, o depoente repassava
por e-mail para os funcionários responsáveis; essa sistemática valia para todos os tipos de ordens
passadas pelo presidente Newton Freitas; a Oboé Card geram qualquer arquivo de contratos
Unique e Unique 2 com autori=ação por e-mail do diretor Itamar; o procedimento de confirmação
de e-mail pelo diretor Itamar foi adotado, salvo engano. a partir de 2011; a diferença do U11ique
2 para o Unique é que o Unique 2 não era dívida da Oboé Card; o depoente não tem
conhecimento sobre para onde iam os recursos relativos ao Unique 2; em maio de 2009, quando
foram criados os fimdos, o fimdo Regente, todo e qualquer crédito CARD que era gerado para o
Fundo Regente, os recursos eram utili=ados para liquidação do contratos do produto Unique ".

9.
Especificamente sobre os contratos de cartão de crédito cedidos ao FUNDO
REGENTE, o Sr. ALEXANDRE RODRIGUES SI LV A (fls. 873), afirmou que:
"os valores dos títulos cedidos eram arbitrados aleatoriamente por CPF, sem relação com os
títulos/faturas existentes na Oboé Card; a primeira a oportunidade em que foi levantada essa
mecânica do Fundo Regente foi devido a um pleito tra=ido pelo fimcionário da Oboé CF!, Sr.
Otávio Lins; o depoente apresentou o pleito ao Diretor de Tecnologia da Oboé Card, que mandou
que fosse efetivamente implementada tal sistemática no Fundo Regente; "
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"o presidente José Newton convocou o depoente e o diretor Itamar para uma reumao; nessa
reunião ficou decidido que num pra=o de 6 meses ou mais seria liquidado o Unique 2 com os
recursos do consignado privado; além do consignado privado era feito também o produto /04;
esses contratos eram feitos em l'árias datas e valores diversos dentro do mês; o diretor Itamar
procuram o depoente informando os miares que o presidente Newton Freitas teria decidido; o
depoente repassava esses valores por e-mail para a Oboé Card onde a mesma gerava os contratos
no Sistema CF!; no final do dia os contratos eram importados automaticamente para o sistema
Finance"
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"quando houve a inspeção do Banco Central, no primeiro semestre de 2011, todos os diretores da
Oboé Card participaram de reuniões para definir que dados seriam apresentados ao Banco
Central e que o Sr. José Newton Lopes de Freitas participou de algumas dessas reuniões; nas
primeiras reuniões o Sr. José Newton Lopes de Freitas sugeriu que não fosse apresentado nenhum
dado da Oboé Card para a inspeção do Banco Central; posteriormente, após o insucesso de
várias manobras protelatórias e tentativas de não fornecimento dos dados, foi rea!i:ada nova
reunião da Diretoria da Oboé Card com a participação do Sr. José Newton Lopes de Freitas, na
qual foi decidida a apresentação de uma base de dados alterada para o Banco Central, majoradose e qualificando-se artificialmente os ativos da Oboé Card; o depoente sempre era convocado a
participar de reuniões da Diretoria da Oboé Card quando se vislumbrava a necessidade de
reali:ação de mudanças nos sistemas da empresa; após a referida inspeção do Banco Central, a
Diretoria da Oboé Card determinou alteração na sistemática de "faturas" para os convênio
Unique e Unique2; nessa nova sistemática passaram a ser arbitrados valores aleatórios por CPF,
sem qualquer correspondência com faturas/créditos da Oboé Card; o principal objetivo dessa
mudança foi diminuir a intercessão entre as carteiras cedidas para Unique e Unique2 e a carteira
da própria Oboé Card e a carteira cedida para o Fundo Clássico".

11.
Sobre o jlag de visibilidade, que identificava no Sistema CFI os contratos
fictícios, o Sr. ALEXANDRE RODRIGUES SILVA (fl. 874) afirmou que:
"em 2009 foi criado um Flag de Visibilidade para as operações de crédito registradas no sistema
CF/; após a criação, o citado Flag foi utili:ado para marcar operações de cessões Unique e
Unique2 fictícias ou irregulares registradas em datas tanto anteriores quanto posteriores ao ano
de 2009; o Flag de visibilidade é um campo que sen·e para definir a visibilidade ou não de
algumas operações para certos tipos de usuários; quando a marcação no Flag for "S" a
operação ficm•a visível para todos os usuários do sistema CF/; quando a marcação no Flag for
"N" a operação era visí1·el apenas para usuários com permissão especial".

12.

Sobre esse mesmojlag, o Sr. OTÁVIO LINS LIMA (fl. 902) afirmou que:
"a própria área de TI da Oboé Card que gerava os contratos já marcava os mesmos como
contratos invisíveis; com isso, eles não apareciam quando os gerentes de agência consultavam o
sistema CF/ para ver a posição dos clientes; o depoente conseguia visua!i:ar esses contratos
fictícios, por conta do tipo de autori:ação especial que ele tinha no sistema; salvo engano, apenas
o depoente e o Sr. Marconi Pereira de Araújo detinham esse tipo de autori:ação especial; o
depoente precisava visuali:ar esses contratos por conta de controle de valores; por controle de
valores, entenda-se baixas futuras; o depoente não tinha qualquer conhecimento sobre as
contrapartidas financeiras relativas a esses contratos."

13.
A Sra. ALINE PAIVA NOGUEIRA (fls. 903/904) discorreu sobre o fluxo de
recursos para outras empresas do grupo, principalmente a Card, afirmando:
"em alguns momentos, geralmente nos últimos dias úteis do mês, o diretor Itamar Vasconcelos,
também solicitava TEDs e cheques diretamente para a tesouraria; essas solicitações vinham
somente de forma verbal; às ve:es acompanhada de algumas folhas sem qualquer identificação de
nature:a, contendo apenas valores; em geral essas movimentações envolviam empresas do grupo,
principalmente a Oboé CF/ e a Oboé Card; os valores que em·olviam saída da Oboé CF/ eram
reali:ados diretamente pelos jimcionários da tesouraria; quando envolvia recursos que iriam sair
da Oboé Card a depoente passava e-mails com as instruções; ressaltando que essas instruções
vinham de forma verbal do diretor Itamar Vasconcelos; a partir de junho de 20 li até a data da
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I O.
Sobre a Inspeção do Banco Central com data-base de 31.12.20 I O, quando foram
solicitadas as bases de dados de cartões de crédito da OBOÉ CARO, o Sr. ALEXANDRE
RODRIGUES SILVA (fl. 873) informou que:
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lnten•enção, essas solicitações deixaram de ser feitas apenas nos últimos dias do mês e passaram
a ser diluídas em todos os dias do mês; o setor de tesouraria não tinha acesso às rotinas de
contabilidade, de operações, de conciliação bancária; quando os responsáveis pela conciliação
bancária questionavam sobre a nature=a de alguma dessas movimentações, a depoente orientava
osfimcionários a perguntar diretamente ao Sr. Itamar. A depoente apresentou a esta Comissão de
Inquérito várias mensagens eletrônicas (e-mails) por ela recebidas e/ou enviadas, que passam a
fa=er parte integrante do presente depoimento."

IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS E PENAIS

Quanto a irregularidades administrativas, vale reafirmar o entendimento de que a
OBOÉ CARD não se configura como empresa submetida à supervisão do Banco Central, razão
pela qual, na esfera de atuação da Autoridade Monetária, esta Comissão de Inquérito não
vislumbra infração administrativa imputável a essa empresa liquidanda.
2.
O escopo básico dos trabalhos desta Comissão de Inquérito nas empresas do
Grupo Oboé, por força dos ditames da Lei n° 6.024. de 1974, foi apontar as causas da queda e
identificar os prejuízos, atribuindo-os às diferentes gestões. Por isso, em estrito cumprimento às
determinações legais, os inquéritos das 4 (quatro) empresas incluídas no regime especial, as
saber: OBOÉ CFI, OBOÉ DTVM, OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (OBOÉ
CARD) e CIA. DE INVESTIMENTO OBOÉ, foram conduzidos em processos separados.
3.
Contudo, no curso dos trabalhos, ficou bastante claro que as empresas OBOI~ CFI,
OBOÉ DTVM e OBOÉ CARD foram utilizadas de forma conjunta e complementar, em um
sofisticado esquema de gestão fraudulenta, cujo alvo básico era o desvio de recursos captados
junto a investidores. Esses recursos eram captados, principalmente, através da OBOÉ CFI., mas
também através de fundos de investimento administrados pela OBOÉ DTVM. A CIA. DE
INVESTIMENTO OBOÉ, por sua vez, tudo indica, tinha como principal finalidade ser a receptora de
parte dos recursos desviados e de segregar um patrimônio, para momento posterior à esperada
quebra das outras 3 (três) empresas referidas.
4.
A concretização do esquema de gestão fraudulenta das empresas do Grupo Oboé
se baseou em alguns pilares fundamentais, os quais listamos a seguir:
a) Tecnologia da Informação - boa parte das fraudes foram baseadas em
customizações no "Sistema CFI" e na omissão, aos agentes de fiscalização e auditores
independentes, de informações que só constavam das bases de dados do "Sistema Card". O
desenvolvimento e a manutenção desses sistemas eram inteiramente efetuados pela OBOÉ
CARD. No datacenter da OBOÉ CARD também ficavam armazenadas as bases de dados dos
dois sistemas. Assim, pode-se dizer que tudo o que se relacionava à TI no esquema de gestão
fraudulenta perpetrado pelo Grupo Oboé era centralizado na OBOÉ CARD;
b) Capacidade aparente de geração de lastro - A maior parte do ativo fictício
detectado tanto na OBOÉ CFI quanto nos fundos administrados pela OBOÉ DTVM era
teoricamente lastreado em operações de cartão de crédito emitidos pela OBOÉ CARD. A função
da OBOÉ CARD na estratégia de gestão fraudulenta do grupo era justamente aparentar uma
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c) Forte esforço comercial para captação - Um esquema de gestão fraudulenta
baseado em desvio de recursos captados junto a investidores só se sustenta por algum tempo com
base em um ininterrupto crescimento das captações, com contínuo ingresso líquido de recursos.
Daí o grupo ter investido tanto na área comercial, quase que I 00% voltada para a captação de
recursos junto a investidores. Tal esforço se materializava, entre outras situaçôes, na
remuneração de gerentes comerciais acima do mercado e na forte propaganda, inclusive com
programas de televisão e patrocínio às artes. Nesse esforço, destaca-se ainda o papel da OBOÉ
DTVM, na medida em que fundos de investimento representariam um produto a mais,
diversificando o portfólio a ser apresentado aos incautos investidores e, eventualmente, servindo
como alternativa para que as captações não esbarrassem nos limites operacionais da OBOÉ CFI.
d) esquema de "caixa dois"- Para que o esquema de gestão fraudulenta não fosse
descoberto, era fundamental uma "engenharia'' que permitisse mascarar a natureza dos recursos
financeiros desviados pelas fraudes. Acerca desse aspecto, foi apurado que a ADVISOR, empresa
paralela à OBOÉ CFI, exerceu papel central, havendo também episódios em que ocorreu a
participação efetiva da OBOI~ CARO nesse esquema.
5.
Na tabela a seguir são apresentadas ocorrências nas quais há indícios do
cometimento, em tese, de ilícitos penais. Em cada caso é apresentado o resumo da ocorrência, a
capitulação penal e a numeração dos capítulos do presente Relatório. Referidos capítulos
também indicam, em cada caso, os documentos probatórios anexados aos autos.
N"

Indícios de Infrações Penais
Resumo da Ocorrência
Participação nas gestões fraudulentas cometidas na OBOÉ CFI e na OBOÉ DTVM.

I

2

3

11.

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

Capitulação
Art. 4o da
Lei 7.492/86 c/c
art. 29 do Código Penal

Cap.
Rei.
5.2.
5.4.
5.5.
5.6, 9
e 10

Art.l 0 da
Lei 9613/98

5.6 e
9

Art. 288 do
Código Penal

9e
lO

ALEGAÇÕES DOS INTERESSADOS

Convites para apresentação de alegações
Após a apresentação da Conclusão da Apuração (fls. I20911272), os exadministradores foram convidados a apresentar, por escrito, suas alegações nos moldes
preconizados no art. 42, da Lei no 6.024, de I 974, conforme descrito a seguir.
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grande capacidade de geração de lastro. Por conta disso, a OBOÉ CFI investiu fortemente em
aparelhar a OBOÉ CARO com A TMs e lojas espalhados por várias localidades;
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2.
0 Sr. JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ foi intimado pessoalmente
(fl. 1273), teve vista dos autos e extraiu cópias (fls. 1274 e 1279), mas não apresentou alegações.

4.
0 Sr. CÍCERO ADALBERTO DE PAULA VIANA, procurado por diversas vezes, não
foi localizado (cf. Certidão de fl. 1277), razão pela qual, por se encontrar em local incerto e não
sabido, foi devidamente intimado mediante edital publicado no Diário Oficial da União (cf.
DOU, Seção 3, de 24 de maio de 2012, p. 72 - fl. 1283 destes autos). Contudo, no dia da
publicação do referido edital (24.5.2012), esse ex-administrador foi intimado pessoalmente.
Após isso, teve vista dos autos e extraiu cópias (fls. 1286/1287), mas não apresentou alegações.
5.
Em relação ao Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS e da empresa OBOÉ HOLDING
FINANCEIRA S.A., que possui por representante legal o referido Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS, inicialmente, foi tentada a intimação pessoal, mas foram verificados indícios de que o
Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS estaria se ocultando para não ser intimado (cf. Certidão de
fl. 1277). Em virtude disso, foi determinada a expedição de edital no Diário Oficial da União
(fl. 1278), providência que foi devidamente cumprida (cf. DOU, Seção 3, de 24 de maio de 2012,
p. 72- fl. 1283 destes autos). Contudo, antes da publicação do mencionado edital, em 23.5.2012,
o Sr. JosÉ NEWTON LOPES DE FREITAS foi encontrado, mas negou-se a receber tais
intimações, conforme certificado às fls. I 280-v e 1281-v. Assim, diante dessa recusa deliberada,
já se cumpriu o fim da intimação. Contudo, em busca do efetivo comparecimento dos
envolvidos, a Comissão de Inquérito ainda tentou a intimação dos causídicos do Sr. JOSÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS (fls. 1284/1285), mas houve negativa de recebimento de tal
documento por alegada ausência de poderes na procuração a eles confiada (c f. Certidão de
fl. I 284-v). Por fim, transcorreu in a/bis o prazo para a apresentação de alegações do Sr. JosÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS e da empresa OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A ..

Alegações do Sr. JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ, do Sr. CíCERO ÁDALBERTO DE
PAULA VIANA, do Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS e da empresa ÜBOÉ HOLDING
FINANCEIRA S.A ..
6.
Conforme afirmado nos parágrafos anteriores, transcorreu in a/bis o prazo para a
apresentação de alegações por parte do Sr. JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ, do
Sr. CíCERO ADALBERTO DE PAULA VIANA, do Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS e da empresa
OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A ..

Alegações do Sr. JOSÉ ALBERTO DE MELO MA YNARD
7.
Em suas alegações (fls. 1288/1290), o Sr. JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD
registra sua discordância em relação a alguns argumentos e conclusões apresentados na
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3.
O ex-administrador JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD, por sua vez, foi intimado
pessoalmente (fl. I 275), teve vista dos autos e extraiu cópias (fl. I 276) e ofereceu as alegações
de fls. I 28811290.

fls. 1501
(lrubnca;v
u~r

{~

1PGBCB/Precc ·
1
LUJS<:rg1o I
• .:; 368.968-c 1

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Conclusão da Apuração (fls. 1209/1272). Contudo, esta Comissão de Inquérito considera que tais
alegações, deveras superficiais, não possuem o condão de infirmar nenhuma das conclusões
lançadas no referida conclusão.

9.
Em seguida, nos parágrafos 3 e 4, o Sr. MA YNARD afirma que as contas deveriam
ser inventariadas e as divergências apuradas e corrigidas. Ao longo da apuração da situação
econômico-financeira, descrita no tópico 3 da "Conclusão da Apuração" fica claro que, para os
fins da apuração dos prejuízos, foi justamente isso que esta Comissão fez ao recalcular os saldos
contábeis a partir das informações colhidas a partir dos sistemas operacionais da empresa.
Portanto, tais alegações também não procedem.
I O.
No parágrafo 8, o Sr. MA YNARD manifesta descontentamento com o critério de
provisionamento adotado por esta Comissão, afirmando ser diferente dos critérios aplicados às
Instituições Financeiras. A propósito, preliminarmente, vale ressaltar que, a OBOÉ CARO não é
instituição financeira, razão pela qual não se lhe aplicam os normativos que regem as atividades
desse tipo de instituição. Além disso, o critério de 60 (sessenta) dias adotado por esta

Comissão de Inquérito era, segundo o contador responsável, o adotado pela própria OBOÉ
em sua contabilidade. Logo, é totalmente razoável o critério escolhido por esta Comissão
de Inquérito.

CARD,

11.
Além disso, como demonstramos na "Conclusão da Apuração" (vide parágrafo 4
da folha 1234), se considerássemos 360 (trezentos e sessenta) dias de atraso, ao invés de 60
(sessenta), a provisão seria reduzida em pouco mais de 7%. Assim, ainda que, por hipótese, fosse
adotado o critério de 180 (cento e oitenta) dias aventado pelo Sr. MAYNARD, não haveria
diferença significativa em relação ao ajuste proposto pela Comissão.
12.
No parágrafo 9, o Sr. MA YNARD discorda de um ajuste de R$ 1.279 mil, pelo fato
de que não foi feita indicação de referência. Acerca desse item, o primeiro parágrafo da fl. 1237
apresenta explicitamente a justificativa do ajuste, inclusive com a análise do valor. Assim,
entendemos que não há base para se alterar o ajuste sob comento.
13.
No parágrafo I O, o Sr. MA YNARD protesta sobre o fato de termos imputado à
OBOÉ CARO passivo contingente em função das fraudes praticadas contra o FUNDO CLÁSSICO.
No entanto, em relação às fraudes em si, afirma apenas que a OBOÉ CARO encaminhava faturas
com 30 (trinta) dias a vencer. Ora, como está amplamente descrito ao longo da "Conclusão da
Apuração", a fraude consistia na cessão de faturas relativas a clientes inadimplentt:s,
contrariando inclusive o contrato arquivado às fls. 833/858, assinado pelo próprio Sr. MA YNARD,
além de cessões múltiplas do mesmo direito creditório. Ademais, também é certo que eventuais
falhas de outros agentes, ao longo de todo o processo, não exime a OBOÉ CARO ele
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8.
Em relação à situação da contabilidade da empresa, a qual o Sr. MA YNARD tenta
conferir credibilidade, é certo que todo o trabalho apresentado por esta Comissão indica a
existência de divergências relevantes entre os saldos registrados na contabilidade e os obtidos
através dos sistemas que controlam as operações da empresa. Logo, foi exatamente com base
nesses últimos sistemas, que retratam com fidedignidade a realidade dos fatos, que esta
Comissão extraiu as suas conclusões.

( us~

fls. 1502

jrubnca
11

\ PGBCBIPrecc·

&~
--L.,.

!

Luisergio
' ., 36f. 966 ~-

BANCO CENTRAL DO BRASIL
responsabilização patrimonial pelas fraudes por ela praticadas. Logo, é improcedente essa
impugnação do ajuste proposto.

15.
Do exposto, esta Comissão de Inquérito repele todas as alegações apresentadas
pelo Sr. MA YNARO, que deve responder pelos prejuízos causados durante a sua gestão.

12.

CONCLUSÕES

Ante a identificação de prejuízo à OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS
S.A., em Liquidação Extrajudicial, esta Comissão de Inquérito sugere a remessa dos pre:sentes
autos ao Poder Judiciário, para os fins previstos no art. 45 da Lei 6.024 de 13 de março de 1974.
2.
Tendo em vista a presença de sérios indícios do cometimento, em tese, de ilícitos
criminais (vide tópico 11, ut supra), sugerimos a comunicação dos fatos ao Parque! Federaf, com
fulcro no art. 28 da Lei n° 7492, de 1986.

Fortaleza, 31 de maio de 2012.
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FRANCISCO PONTE D~OR
Presidente

JOSÉ WI

SUNÇÃO LÓSCIO
Relator

JOSE ROBERTO NUNES PIRES
Relator

LUÍS SÉRGIO MARQUES DA SILVA
Secretário
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14.
Finalmente, no parágrafo 12, o Sr. MA YNARO ressalta que, ao contrário do
afirmado no item 11 da página 1256, todos os cheques da OBOÉ CARO conteriam 2 (duas)
assinaturas. O item referenciado versa sobre a participação da OBOÉ CARO no esquema de "caixa
dois'' que tinha por finalidade mascarar a natureza dos recursos derivados de fraudes praticadas
pela OBOÉ CFI. Assim, causa perplexidade tal afirmação, na medida em que ela não ~repele a
existência de tal prática ilícita, mas apenas registra que os cheques utilizados não seriam
assinados apenas pelo Sr. MAYNARO, mas sim por ele conjuntamente com outra pessoa.

