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1 APRESENTAÇÃO
O presente Relatório trata do processo de liquidação extrajudicial a que está submetida a
OBOÉ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL (Oboé DTVM), CNPJ 01.581.283-0001-75, sendo elaborado em
cumprimento ao que dispõem os artigos 20 e 11 da Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974.
·~rt . 20. Aplicam-se, ao processo da liquidação extrajudicial, as disposições relativas ao processo da
intervenção, constantes dos artigos 80, 90, 10 e 11, desta Lei.

Art. 11. O interventor, dentro em sessenta dias, contados de sua posse, prorrogável se necessário,
apresentará ao Banco Central do Brasil relatório, que conterá: a) exame da escrituração, da aplicação dos
fundos e disponibilidades, e da situação econômico-financeira da instituição; b) indicação, devidamente
comprovada, dos atos e omissões danosos que eventualmente tenha verificado; c) proposta justificada da
adoção das providências que lhe pareçam convenientes à instituição. "

Anteriormente à abordagem das características e situações específicas, observadas com
relação à Oboé DTVM, faz-se imperioso contextualizar a companhia relativamente às demais
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico (tanto as outras três liquidandas,
quanto as demais, não-liquidandas), o que é objeto do Relatório Temático denominado
Grupo Econômico Oboé (Anexo 01).
Do presente Relatório constarão, na sequência, outros quatro blocos de informações (ou
tópicos), que tratarão dos seguintes assuntos: (a) liquidação extrajudicial (que abordará
aspectos relacionados com a decretação do regime especial de liquidação extrajudicial, em
09/02/2012, e com as ações que, em consequência, foram adotadas pelo Liquidante); (b)
organização (que discorrerá sobre aspectos organizacionais, conforme foram os mesmos
identificados e tratados a partir do estabelecimento do regime especial de intervenção, em
15/09/2011); (c) situação econômico-financeira (que apresentará tal situação, relativamente
à Oboé DTVM, consideradas as datas-bases de 14 e 15/09/2011 -situações imediatamente
anterior e posterior à efetivação dos ajustes que se mostraram indispensáveis de proceder bem como as correspondentes notas explicativas); e (d) conclusão (que resumirá a opinião
do signatário, no que diz respeito à situação da companhia na atualidade e quanto à sua
continuidade, neste último caso sendo apresentada sugestão).
Sobre o prazo para apresentação deste Relatório, registramos que o mesmo foi estabelecido
em até 08/07/2012, conforme o que foi tratado por meio dos ofícios OBOÉ-LE-2012/273,
00779/2012-BCB/Deliq/GTRJA,
OBOÉ-LE-2012/447
e
01079/2012-BCB/Deliq/GTRJA,
respectivamente de 09/04, 03/05, 08/06 e 27/06/2012 (Anexo 02).
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2 LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Neste tópico, serão abordados aspectos relacionados com a decretação do regime especial
de liquidação extrajudicial na Oboé D1VM, bem como com as ações que foram então
adotadas pelo Liquidante.

2.1 MARCO LEGAL
O regime especial de liquidação extrajudicial foi estabelecido, relativamente à Oboé D1VM,
por meio do Ato-Presi no 1.212, de 09/02/2012, publicado no Diário Oficial da União (DOU)
em 10/02/2012, tendo sucedido ao de intervenção, que havia sido decretado por meio do
Ato-Presi no 1.202, de 15/09/2011, publicado no DOU em 16/09/2011, havendo o signatário
sido nomeado, também sucessivamente, pelos mesmos Atos, Interventor e Liquidante
(Anexo 03).
Por intermédio do Comunicado n°. 21.489, de 15/09/2011 (Anexo 04), publicado no Sistema
de Informações Banco Central (Sisbacen) na mesma data, o Banco Central do Brasil
informou às instituições financeiras e bolsas de valores a decretação de intervenção na Oboé
D1VM, a nomeação do respectivo interventor e a incidência de indisponibilidade sobre os
bens dos controladores e dos ex-administradores.

ESTE ESPAÇO FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.
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2.2 COMUNICAÇÕES
Em consequência da decretação do regime de liquidação extrajudicial, foram expedidos
ofícios para os órgãos e entidades relacionados no quadro que é apresentado na sequência,
comunicando-os sobre a convolação do regime especial e a continuidade da indisponibilidade
dos bens a que já estavam submetidos os controladores e os agora ex-administradores da
Oboé DlVM (Anexo 05).
OFICIO
REFERENCIA
OBOE-LE-2012/026
OBOE-LE-2012/027
OBOE-LE-2012/028
OBOE-LE-2012/029
OBOE-LE-2012/030
OBOE-LE-2012/031
OBOE-LE-2012/032
OBOE-LE-2012/033
OBOE-LE-2012/034
OBOE-LE-2012/035
OBOE-LE-2012/036
OBOE-LE-2012/037
OBOE-LE-2012/039

DESTINATÁRIO

DATA
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012

Cartório de Registro de Imóveis da la. Zona
Cartório de Registro de Imóveis da 2a. Zona
Cartório de Registro de Imóveis da 3a. Zona
Cartório de Registro de Imóveis da 4a. Zona
Cartório de Registro de Imóveis da 5a. Zona
Cartório de Registro de Imóveis da 6a. Zona
Poder Judiciário do Estado do Ceará
Capitania dos Portos no Estado do Ceará
Departamento Estadual de Trânsito (CE)
Departamento Nacional de Trânsito (DF)
Agência Nacional de Aviação Civil - Anac (DF)
Departamento da Receita Federal em Fortaleza
Junta Comercial do Estado do Ceará

2.3 INVESTIDURA DO LIQUIDANTE
Em cumprimento ao que dispõem os artigos 20 e 8° da Lei n° 6.024, de 1974, na mesma
data em que houve a convolação do regime especial, de intervenção para liquidação
extrajudicial, foi lavrado o competente Termo de Investidura, firmado pelo Liquidante e por
duas testemunhas (Anexo 06).

2.4 EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO LIQUIDANTE
Com o advento do regime de liquidação extrajudicial e consideradas as demandas adicionais
impostas à Oboé DlVM pela legislação e pela regulamentação, houve a necessidade de
ampliar a equipe que presta Assessoramento Direto ao Liquidante, que passou a contar com
mais um integrante e a ser constituída pelos seguintes profissionais qualificados na
sequência, todos servidores aposentados do Banco Central do Brasil, contratados como
Assistentes de Liquidação.
• Alvarino Erven de Abreu, brasileiro, casado, contador, CPF 100.088.967-04, identidade

~

no 80.913.326 (IFP/Rl);
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• Eliatan de Castro Machado, brasileiro, casado, advogado, CPF 053.228.803-30,
identidade n° 457.978 (SSP/CE);
• João Evangelista de Araújo Júnior, brasileiro, casado, advogado, CPF 042.754.703-20,
identidade no 97002222119 (SSP/CE); e
• Rivaldo Pinheiro Filho, brasileiro, divorciado, administrador, CPF 076.707.705-97,
identidade no 1.128.821 (SSP/BA).

2.5 TERMOS DE CONFERÊNCIA E DE ARRECADAÇÃO
Conforme constou do Relatório do Interventor, de 13/01/2012, no início dos trabalhos
relacionados com aquele regime especial foram lavrados os seguintes documentos: (a)
Termo de Conferência de Caixa e Inventário de Valores e Documentos (em número de cinco,
relativos à matriz e a algumas dependências); (b) Termo de Arrecadação de Móveis,
Utensílios e Veículos (em número de dois); (c) Termo de Arrecadação de Livros e
Documentos; e ( d) Termo de Arrecadação de Móveis e Utensílios e Equipamentos de Uso
(cópias de todos esses documentos constaram como anexos ao mencionado Relatório do
Interventor).
Durante o período em que vigorou o regime especial de intervenção, não foi possível
formalizar comunicação aos ex-administradores da Oboé DTVM, acerca da necessidade de
comparecerem à empresa então intervinda, com o objetivo de proceder às necessárias
assinaturas nos mencionados Termos, o que foi concretizado em 23/03/2012, por meio de
Notificações Extrajudiciais dirigidas aos senhores José Newton Lopes de Freitas (OBOÉ-LE2012/229, 238 e 247), Eliziário Pereira da Graça Júnior (OBOÉ-LE-2012/230, 239 e 248) e
Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos (OBOÉ-LE-2012/231, 240 e 249) (Anexo 07).
Apenas o Sr. Eliziário Pereira compareceu à Oboé DTVM, tendo, então: informado que não
assinaria o balanço levantado em 14/09/2011, alegando o motivo de que não era
responsável pela sua elaboração, ao tempo em que era um dos administradores da
companhia; e assinado, com ressalvas, os termos de Arrecadação de Livros e Documentos e
de Arrecadação de Móveis e Utensílios e Equipamentos de Uso.
Com relação aos demais ex-administradores, manifestaram-se, em resposta às notificações
recebidas, apenas por via epistolar, assim como também o fez o Sr. Eliziário Pereira (Anexo
08).
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2.6 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INTERVENTOR
Em 31/05/2012, por meio do Ofício OBOE-LE-2012/433 (Anexo 09), foi encaminhado ao
Banco Central do Brasil (Deliq/GTRJA), em conformidade com o que estabelece o artigo 14
da lei n° 6.024, de 1974, o Relatório de Prestação de Contas do Interventor.

2.7 COMISSÃO DE INQUÉRITO
Em 08/06/2012, a Comissão de Inquérito a que se refere o artigo 41 da Lei n° 6.024, de
1974 - que foi instalada em 04/10/2011 e objeto dos Atos de Diretor n°s. 432, 438, 442 e
447, respectivamente de 28/09 e 21/11/2011 e de 26/01 e 30/03/2012 -, encerrou os seus
trabalhos, que estiveram voltados para a apuração das responsabilidades dos exadministradores em relação aos fatos que motivaram a sucessiva decretação, pelo Banco
Central do Brasil, dos regimes especiais de intervenção e de liquidação extrajudicial na Oboé
D1VM, respectivamente em 15/09/2011 e 09/02/2012.

ESTE ESPAÇO FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.
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3 ORGANIZAÇÃO
Neste tópico, serão abordados aspectos organizacionais relacionados com a Oboé D1VM,
conforme foram identificados ao longo do desenvolvimento dos regimes especiais de
intervenção e de liquidação extrajudicial.

3.1 NATUREZA E REGISTROS
A Oboé D1VM é uma sociedade anomma fechada, registrada sob os números: 23-30002000-6 (NIRE I JUCEC), 01.581.283-0001-75 (CNPJ I Ministério da Fazenda) e 29996438
(Unicad I Banco Central do Brasil).
Conforme a Ata da Assembleia Geral de Constituição (AGC), documento arquivado na Junta
Comercial do Estado do Ceará em 1710911996, sob o número 23300020006, a Oboé D1VM
foi constituída em 2610311996. De outra parte, consta do Cadastro de Informações sobre
Entidades de Interesse do Banco Central (Unicad), que a companhia iniciou as suas
atividades em 1111211996.

3.2 ENDEREÇO E DEPENDÊNCIAS
A Matriz da Oboé D1VM funcionava,

à época da intervenção, no seguinte endereço:

Avenida Desembargador Moreira, 677 - Aldeota
Fortaleza- Ceará
Com a desativação das suas atividades de captação de recursos para os fundos sob a sua
administração - que, atualmente, ainda não voltaram a processar aplicações ou resgates -,
foi providenciada: a alteração do endereço da companhia, junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRFB) e da JUCEC; e a transferência dos colaboradores responsáveis pela
execução dos serviços remanescentes, de back office, para o mesmo endereço onde
localizada a sede da Oboé CFI, qual seja:
Avenida Senador Virgílio Távora, 1905 - Aldeota
Fortaleza - Ceará
As atividades administrativas e de suporte aos negoc1os, até a intervenção, também
funcionavam nos seguintes endereços, todos em Fortaleza (CE), atualmente desativados:
• Rua Padre Antônio Tomas, 404- Aldeota (desativado); e
• Rua Major Facundo, 650- Centro (desativado).
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Deve ser registrado que dependências da Oboé CFI - a exemplo daquelas que se
localizavam em Fortaleza, Brasília e São Paulo, hoje também desativadas - assim como os
seus respectivos colaboradores, realizavam captações de recursos que também eram
direcionados para a Oboé D1VM, para aplicação nos fundos administrados pela companhia.

3.3 ESTATUTO E OBJETO SOCIAL
O Estatuto Social da Oboé D1VM em vigor é aquele que foi aprovado quando da realização
da 1sa. Assembleia Geral Extraordinária (AGE), em 26/07/2010 (documento arquivado na
JUCEC em 20/01/2011, sob o número 20110080572).
A sociedade, segundo o artigo 4° do mencionado Estatuto Social, tem por objeto:
''I- subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e
valores mobiliários para revenda; !I - intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores
mobiliários no mercado; III - comprar e vender títulos e valores mobiliários, por conta própria e de
terceiros, observada a regulamentação baixada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) nas suas respectivas áreas de competência; IV - encarregar-se da administração de carteiras e da
custódia de títulos e valores mobiliários; V - incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação
de endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros
proventos de títulos e valores mobiliários; VI - exercer funções de agente fiduciário; VII - instituir,
organizar e administrar fundos e clubes de investimento; VIII - constituir sociedade de investimento capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários; IX - praticar
operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes,· X- praticar operações de conta margem, observada
a regulamentação do Banco Central e da CVM; XI - realizar operações compromissadas; XII - praticar
operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos
termos da regulamentação baixada pelo Banco Central; XIII - operar em bolsas de mercadorias e de
futuros, por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada pelo Banco Central e pela
CVM nas suas respectivas áreas de competência; XIV - prestar serviços de intermediação e de assessoria
ou assistência técnica em operações e atividades nos mercados financeiros e de capitais'~

3.4 CAPITAL E ACIONISTAS
O capital social de constituição da Oboé D1VM, conforme foi deliberado em sua AGC, em
23/03/1996, foi estabelecido em R$200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e
integralizado pelos seguintes acionistas (todas as ações tinham direito a voto e possuíam
valor unitário de R$1,00):
NOME

I RAZÃO SOCIAL

José Newton Lopes de Freitas
Maria José Oliveira Lopes de Freitas
.· .
. :.<··· ....,..c.·
{
. ·.,·

CPF I CNPJ

013.398.183-53
500.652.543-68
TOTAIS

QUANTIDADE
DE AÇÕES
199.000
1.000
200.000

PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA (%)
99,50
0,50
100,00

_ _ _ _ _j
..
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Quando da realização da 7a. AGE, em 18/06/2003, o quadro societário da Oboé DTVM
apresentava a seguinte composição, segundo a ata que foi então lavrada (documento
arquivado na JUCEC em 10/05/2005, sob o número 20050289640):
NOME I RAZÃO SOCIAL

CPF I CNPJ

José Newton Lopes de Freitas
Maria José Oliveira Lopes de Freitas

013.398.183-53
500.652.543-68
TOTAIS

..

..

.<• .... ?i ::::.

QUANTIDADE
DE AÇÕES
995.000
5.000
1.000.000

PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA(%)
99,50
0,50
100 00

Entretanto, em 24/02/2005, quando da realização da 8a. AGE (quando ocorreram dois
aumentos sucessivos do capital social, de R$1.000.000,00 para R$1.063.349,00 e, deste
valor, para R$1.300.000,00), o quadro societário havia sido alterado, conforme a seguir
(documento arquivado na JUCEC em 10/05/2005, sob o número 20050289640):
NOME I RAZÃO SOCIAL

CPF I CNPJ

Oboé Holding Financeira S.A.
Maria José Oliveira Lopes de Freitas

013.398.183-53
500.652.543-68
TOTAIS

.•. . .

:. . ·> . . :.·.·.· ..

QUANTIDADE
DE AÇÕES
1.293.500
6.500
1.300.000

PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA(%)
99,50
o50
100,00

É de se registrar, relativamente à substituição do Sr. José Newton Lopes de Freitas pela
Oboé Holding Financeira S.A., como sócia e controladora da Oboé DTVM, que:
• a companhia holding é o resultado da transformação da Special Factoring Fomento
Comercial Ltda., constituída em 03/10/1988 (documento arquivado na JUCEC em
06/10/1988, sob o número 23200406816), sucessivamente em: Oboé Factoring
Fomento Comercial Ltda., em 23/11/1994 (documento arquivado na JUCEC em
29/11/1994, sob o número 232115988); Oboé Serviços Ltda., em 22/10/1996
(documento arquivado na JUCEC em 04/11/1996, sob o número 232128975); Oboé
Holding Financeira Ltda., em 26/10/2003 (documento arquivado na JUCEC em
11/11/2003, sob o número 20030638879); e, finalmente, Oboé Holding Financeira
S.A., em 30/07/2007 (documento arquivado na JUCEC em 01/11/2007, sob o número

23300027329); e
• em 17/11/2003, conforme pode ser constatado por meio do documento que registrou
a 4a. Alteração do Contrato Social da então Oboé Holding Financeira Ltda. (arquivado
na JUCEC em 14/05/2004, sob o número 20040405435), a sociedade teve o seu capital
elevado, "de R$10.00~00 para R$3.128.49~0~ mediante a subscrição de 3.118.490
quotas pelo sócio José Newton Lopes de Freitas, integralizadas por meio da
incorporação ao patrimônio desta Sociedade de ações de propriedade do referido sócio
(3. 092.723 ações da Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A., recebidas por
esta Sociedade pelo valor de R$2.123.49~00 e 995.000 ações da Oboé Distribuidor.
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de Títulos e Valores Mobiliários S.A./ recebidas por esta Sociedade pelo valor de
R$995.00~00}'.

Com relação à Oboé D1VM, registre-se, por fim, que, na atualidade, conforme deliberação
adotada por ocasião da sua já mencionada 1sa. AGE, o capital social da companhia é de
R$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado
pelos seguintes acionistas (todas as ações possuem valor unitário de R$1,00):

NOME I RAZÃO SOCIAL

CPF I CNPJ

Oboé Holding Financeira S.A.
Maria José Oliveira Lopes de Freitas
TOTAIS

23.533.896/0001-70
500.652.543-68
.·

AÇÕES
AÇÕES
CIDIREITO CIDIREITOA
VOTO(%)
A VOTO
4.179.000
99,50
21.000
0,50
4.200.000
100,00

3.5 ADMINISTRADORES
Em 27/05/2009, conforme consta da Ata da 13a. AGO (documento arquivado na JUCEC em
15/09/2009, sob o número 20090769287), a diretoria da empresa passou a ser constituída
por:
NOME
José Newton Lopes de Freitas
Eliziário Pereira da Graça Júnior
Antônio de Pádua Lopes de Freitas
Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos

CPF
013.398.183-53
118.220.903-34
010.133.003-00
614.686.143-04

CARGO
Diretor Presidente
Diretor Operações
Diretor Jurídico
Diretor Adm. Rec. Terceiros

Entretanto, à época da intervenção, o Sr. Antônio de Pádua Lopes de Freitas não mais
constava do Unicad nessa situação, constando o registro de que o seu vínculo com a Oboé
D1VM se encerrou em 14/12/2009.
Aos administradores que tiveram os seus mandatos suspensos, por força do que dispõe o
artigo 50, da Lei n° 6.024, de 1974, foram encaminhados os ofícios OBOE-INTERV002/2011, ao Sr. José Newton Lopes de Freitas, OBOE-INTERV-008/2011, ao Sr. Eliziário
Pereira da Graça Júnior, e OBOE-INTERV-010/2011, ao Sr. Joeb Barbosa Guimarães de
Vasconcelos, que foram respondidos, de forma conjunta, por meio de expediente datado de
10/10/2011 (cópias de tais documentos constaram como anexos ao Relatório do Interventor,
de 13/01/2012).
Em 21/10/2011, respectivamente por meio dos ofícios OBOÉ-SI-2011/054 e 055, os Srs.
Eliziário Pereira da Graça Júnior e Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos, que também
mantinham vínculos de emprego com a Oboé D1VM, foram devidamente notificados - aviso
prévio - quanto à interrupção de tais relações (cópia deste documento contou como anexo
ao Relatório do Interventor, de 13/01/2012).
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3.6 RECURSOS HUMANOS
Este assunto está sendo tratado em Relatório Temático específico (Anexo 10), em
decorrência da sua especificidade e da impossibilidade prática de serem abordadas as
questões que dizem respeito, com exclusividade, à Oboé DTVM.

3.7 CONTENCIOSO JUDICIAL
Este assunto está sendo tratado em Relatório Temático específico (Anexo 11), em
decorrência da sua especificidade e da impossibilidade prática de serem abordadas as
questões que dizem respeito, com exclusividade, à Oboé DTVM.

3.8 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
Este assunto está sendo tratado em Relatório Temático específico (Anexo 12), em
decorrência da sua especificidade e da impossibilidade prática de serem abordadas as
questões que dizem respeito, com exclusividade, à Oboé DTVM.

ESTE ESPAÇO FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.
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3.9 RECURSOS PATRIMONIAIS E ALIENAÇÕES
Este assunto está sendo tratado em Relatório Temático específico (Anexo 13), em
decorrência da sua especificidade e da impossibilidade prática de serem abordadas as
questões que dizem respeito, com exclusividade, à Oboé D1VM.

ESTE ESPAÇO FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.
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4 SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Neste tópico serão apresentados, de forma comparativa, dados e informações relacionadas
com a situação econômico-financeira da Oboé D1VM, em dois momentos, quais sejam,
aqueles registrados pelos balancetes levantados nas datas-base de 14/09/2011 (Anexo 14) e
15/09/2011 (Anexo 15).
Sobre tais datas-base, registre-se que correspondem à véspera da decretação do regime
especial de intervenção e, consequentemente, à situação da empresa quando ainda se
encontrava sob o comando dos seus ex-administradores (14/09/2011) e à data da
intervenção e, em decorrência, à situação que resultou após a efetivação dos registros
contábeis relacionados com os ajustes efetuados (15/09/2011).
Registre-se, de outra forma, que no período posterior à convolação do regime especial, de
intervenção para liquidação extrajudicial, já ocorreu o levantamento de três balancetes,
correspondentes às datas-base de 29/02 (Anexo 16), 31/03 (Anexo 17) e 30/04/2012
(Anexo 18).

4.1 APRESENTAÇÃO

A Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., estabelecida desde 1997, vinha,
dentre as várias operações que lhe eram facultadas pelo Banco Central do Brasil,
desenvolvendo atividades de distribuição de produtos financeiros da Oboé Financeira,
basicamente a colocação de RDBs e outras modalidades de captações, inclusive produtos
direcionados para outras empresas do grupo, como "Certificados de Aplicações" sem
identificação do investidor, classificadas com AP (Ao Portador) apartados à Advisor Gestão
de Ativos S.A., Commercial Papers apartados à Cia. Investimento Oboé e debêntures
simples, apartados à Oboé Holding Financeira S.A.
Realizava operações por intermédio da PrevBank D1VM, em que clientes compravam moeda
estrangeira para saque no exterior por meio de cartões de bandeira internacional, que lhe
rendia parte da taxa cobrada pela centralizadora do serviço.

ESTE ESPAÇO FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.
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Em 2006, a Oboé DTVM foi habilitada, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para
atuar na administração de fundos de investimento, passando a fazê-lo com relação aos que
a seguir são relacionados:
•
•
•
•
•
•
•

OBOÉ MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
ClÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
ERUDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
REGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
DUETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
TROMBONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADO
• BATUTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

A companhia chegou a ser autorizada a operar outros três fundos, quais sejam, o Sax Fundo
de Investimento Multimercado Crédito Privado, o Piston Fundo de Investimento Imobiliário e
o Tambor Fundo de Investimento em Ações, com relação aos quais já foi providenciado o
registro do seu cancelamento, tanto junto ao Cartório de Registro, quanto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
A principal atividade da Oboé DTVM, portanto, era a administração dos fundos de
investimento, notadamente os abertos, com oferta ao público e com ativos voltados para
direitos creditórios por meio de cessão de créditos originados na Oboé CF! (CCBs) e na Oboé
Card (faturas de cartões de crédito).
Também possuía como atividade relevante a colocação/distribuição de títulos/papéis para a
Oboé CF! e outras empresas do grupo, utilizando-se da rede de lojas das empresas do grupo
(CF!, Magazines e Clarinete) em Fortaleza e em outras cidades fora do Estado, com suas
equipes de vendas, compostas de gerentes e funcionários encarregados das captações.
As captações eram direcionadas para a CF! (RDBs), Cia. de Investimento Oboé ( Commercia/
Papel) e Advisor (AP - Ao portador), sobre as quais auferia comissões pelas vendas. Essas
comissões eram repartidas com as equipes de vendas.
A Oboé DTVM também executava operações de câmbio, na compra e venda de moedas
estrangeiras, atendendo a clientes brasileiros com necessidade de viagem ao exterior e
turistas estrangeiros, além de, também, mediante o abastecimento de cartões de uso
internacional.

ESTE ESPAÇO FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.
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Para informação aos cotistas sobre as medidas tomadas pelo interventor foram publicados os
seguintes comunicados e editais, de conformidade com as instruções da CVM e os próprios
regulamentos dos fundos, a saber:
COMUNICADO AO MERCADO - 06/10/2011 - comunica aos cotistas que em
decorrência da intervenção em 15/09/2011, estão sendo tomadas medidas necessárias
à preservação do patrimônio dos fundos e que em breve serão convocadas
assembleias para deliberação acerca das providências indicadas pelos levantamentos
que estão sendo realizados.
COMUNICAÇÃO DE FATO RELEVANTE - 20/10/2011 - comunica aos cotistas que os
resgates de cotas estão suspensos temporariamente em virtude das análises
procedidas nas respectivas carteiras, tendo a CVM concedido prazo até 18/11/2011
para a realização das assembleias, nos termos da Instrução CVM no 409/04, observado
que a convocação seja efetuada até 03/11/2011.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS - 01/11/2011 convoca os cotistas dos fundos para assembleia, tendo como ordem do dia a seguinte
pauta: i) substituição da administradora, do gestor ou de ambos; ii) reabertura ou
manutenção do fechamento do fundo para resgares; iii) possibilidade de pagamento de
resgates em títulos e valores mobiliários; iv) cisão do fundo; v) liquidação do fundo; e
iv) consolidação do regulamento. Os agendamentos das assembleias foram os
seguintes:
• Clássico FIDC- 17/11/2011, às 9h30;
• Oboé Multicred FIDC- 17/11/2011, às 14h30; e
• Erudito FIC de FIMCP- 18/11/2011, às 9h30.
Na sequência deste Relatório, serão feitos comentários sobre cada um dos fundos
administrados pela Oboé DTVM.
OBOÉ MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data de início das atividades: 07/07/2008.
Cotas de classe única.
Tipo de condomínio: aberto.
Gestor: Oboé DTVM S.A.
Custodiante, controladoria e escrituração: Citibank DTVM S.A.
Cedente dos direitos creditórios: Oboé CFI S.A.
Agente de Cobrança e Recebimento: Oboé CFI S.A.
Agência classificadora de riscos: Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes (até 31.12.2010)
Obs.: não foi emitido o parecer de auditoria do exercício de 2010.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditor Independente atual: Ernst&Young.
Público-alvo: Investidores qualificados
Aplicação mínima: R$ 25.000,00
Movimentações posteriores: R$ 10.000,00
Taxa de Administração: 1% a.a.
Resgate: 0+30
Cotistas: 45 cotistas: 31 remanescentes (14 não cientes)
Patrimônio Líquido em 14/09/2011: R$ 16.485.884,57
Ativos: Citi Cash Blue: 7,4%
• Consignados Oboé: 89,5%
• CDBs: 5,6%
• Provisão: (2,5%)
• PL ajustado em 15/09/2011: R$ 16.485.884,57
A partir da decretação da intervenção na Oboé DTVM, em 15/09/2011, foram suspensas as
aplicações e os resgates, inclusive aqueles já em curso, até que fosse procedida a apuração
da real situação do fundo quanto à liquidez e à qualidade dos seus ativos.
O resultado dos levantamentos efetuados foi apresentado aos cotistas na AGE de
17/11/2011, ocasião em que foi deliberada a constituição da Comissão de Representantes
dos Cotistas para acompanhamento e desenvolvimento de novas ações a ele relativas. Nessa
ocasião foi informada a existência de valores recebidos após intervenção e que seriam
repassados ao fundo, em montante aproximado de R$ 670 mil.
Como deliberações, foram aprovadas as seguintes: (a) manutenção dos atuais
administradores e gestores; (b) mantido o fechamento do fundo para aplicação e resgate de
cotas; (c) não cisão do fundo; (d) não liquidação do fundo; e (e) mantido os termos do
regulamento.
Em nova AGE, realizada em 22/12/2011 foi confirmada a boa situação dos ativos do fundo e
a previsão de repasse de cerca de R$ 202 mil, decorrentes de contratos liquidados
antecipadamente e cerca de R$ 902 mil relativos a parcelas liquidadas antecipadamente.
Está em andamento a contratação de abertura de "Conta Escrow" para recebimento direto
dos créditos sem trânsito pela Oboé CFI e está sendo também desenvolvida auditoria pela
Ernst&Young nos ativos do fundo, para possibilitar a contratação de outra instituição
interessada em assumir a sua administração.
O fundo possui 14 (quatorze) cotistas considerados não cientes, posto que não fizeram
aplicações espontâneas, e mais 2 (dois) cotistas que, embora permaneçam com aplicações
no fundo, parte dos recursos não advinham de aplicações voluntárias, mas de aplicações e
RDBs/SWAPs na Oboé CFI, transferidos à revelia dos mesmos para o fundo. Em 15/09/201
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as cotas representadas por essas aplicações indevidas totalizavam R$ 2.704.268,19. Deste
montante, R$ 1.446.059,57 refere-se a resgates pagos pela CFI antes da intervenção, mas
não baixadas as cotas correspondentes no fundo e R$ 1.258.208,62, valor a ser reconhecido
pela CFI como depósito em seu passivo, considerando que os investidores que a ele
correspondem foram ressarcidos pelo FGC até o limite legal, com a devida formalização do
Termo de Cessão e o reconhecimento do saldo remanescente. As cotas correspondentes, em
consequência, serão assumidas pela Oboé CFI, com o registro em seu ativo pelo valor
ajustado à realidade da carteira do fundo.
CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Data de início das atividades: 02/06/2010
Cotas de classe única.
Tipo de condomínio: aberto.
Gestor: Oboé DTVM S.A.
Custodiante, controladoria e escrituração: Citibank DTVM S.A.
Cedente dos direitos creditórios: Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A.
Agente de Cobrança e Recebimento: Oboé Tecn. e Serv. Financeiros S.A.
Agência classificadora de riscos: Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Auditor Independente (até 31/12/2010): BDO (Obs.: não foi emitido o parecer de
auditoria do exercício de 2010)
Auditor Independente atual: Ernst&Young.
Público-alvo: Investidores qualificados
Aplicação mínima: R$ 25.000,00
Movimentações posteriores: R$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,5% a.a.
Resgate: D+O
Cotistas: 124 cotistas: 34 remanescentes (90 cotistas não cientes)
Patrimônio Líquido em 14/09/2011: R$ 40.491.178,00
Ativos:
• Citi Cash Blue: 4,8%
• Direitos Creditórios Oboé Card: 95,2%
PL ajustado em 15/09/2011: R$ 1.920.502,31

A partir da intervenção, em 15/09/2011, o fundo Clássico também teve os seus pedidos de
resgate e aplicações suspensos, enquanto se procedia ao levantamento da sua efetiva
situação patrimonial.
O resultado dos levantamentos efetuados foi apresentado aos cotistas na AGE de
17/11/2011, sendo enfatizada a baixíssima liquidez dos seus ativos, representados por
faturas de cartões de crédito cedidos pela Oboé Card, estando grande parte delas . om
enorme atraso de pagamento por seus titulares.
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Foi informado que havia um montante de R$ 6.494 mil relativos a faturas liquidadas antes da
intervenção, que ficaria pendente de repasse enquanto se procedia a criterioso levantamento
da real situação dos ativos do fundo, bem como da situação da própria cedente (Oboé TSF).
Igualmente, foi informado que o montante de R$ 855 mil, correspondente a faturas
recebidas após a intervenção e até aquela data seria repassado ao fundo.
Nessa ocasião foi deliberada a constituição da Comissão de Representantes dos Cotistas para
acompanhamento e desenvolvimento de novas ações a ele relativas.
As demais deliberações dessa AGE foram as seguintes: (a) manter a Oboé D1VM como
administradora e gestora até posterior mudança; (b) permanência do fundo fechada para
aplicações e resgates de cotas; (c) redução da taxa de administração para 0,10% a.a.; e (d)
alteração do regulamento relativamente à taxa de administração.
Em nova AGE celebrada em 21/12/2011 foi confirmada a completa deterioração dos ativos
do fundo, após constatada a cessão de faturas tituladas por devedores inativos até há mais
de 1000 dias, infladas com juros sobre os meses em atraso, comprovadamente de difícil
recebimento até por desatualização cadastral dos mesmos.
Quanto ao montante, de R$ 6,5 milhões, com o qual os cotistas contavam com o seu
recebimento, demos-lhes ciência de que tal montante fora utilizado, ainda antes da
intervenção, para pagamento de outros compromissos da Oboé TSF S.A., principalmente de
empréstimos bancários por ela tomados.
O aprofundamento da apuração que daí decorreu constatou a existência de empréstimos
tomados ao Banco Daycoval com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios
constituídos pelas mesmas faturas de cartões de crédito cedidas ao fundo Clássico, sendo
aquelas anteriores a esta.
Estaria, assim, comprovada a fraude pela cessão, ao fundo Clássico, de créditos
anteriormente comprometidos com contratos de empréstimos com garantia fiduciária ao
Banco Daycoval.
Os contratos permitiam que o Banco Daycoval se creditasse dos valores recebidos, cujas
faturas lhe eram entregues para cobrança, razão porque os recursos decorrentes da
liquidação das mesmas já não se achavam disponíveis por ocasião da intervenção.
O fundo possui 90 (noventa) cotistas considerados não cientes, posto que não fizeram
aplicações espontâneas, e mais 4 (quatro) cotistas que, embora permaneçam com aplicações
no fundo, a totalidade/parte dos recursos não advinham de aplicações voluntárias ao fu do,
mas de aplicações em RDBs/SWAPs na Oboé CFI, transferidos à sua revelia para o fu o.
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Em 15/09/2011 as cotas representadas por essas aplicações indevidas totalizavam R$
8.687 .092,24, montante a ser reconhecido pela CF! como depósito em seu passivo,
considerando que esses clientes foram ressarcidos pelo FGC até o limite legal, com a devida
formalização do Termo de Cessão e o reconhecimento do saldo remanescente. As cotas
correspondentes, em consequência, serão assumidas pela Oboé CF!, com o registro em seu
ativo pelo valor ajustado à real posição da carteira do fundo.
ERUDITO FUNDO DE INVETIMENTO EM COTAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Data de início das atividades: 16/11/2009
Cotas de classe única
Tipo de condomínio: aberto
Gestor: José Newton Lopes de Freitas (até 15/09/2011, quando a gestão passou a ser
exercida pelo Interventor da Oboé DTVM)
Custodiante, controladoria e escrituração: Citibank DTVM S.A.
Auditor Independente (até 31.12.2010): BDO (Obs.: não foi emitido o parecer de
auditoria do exercício de 2010)
Auditor Independente atual: Ernst&Young
Público-alvo: Investidores qualificados
Aplicação mínima: R$ 10.000,00
Movimentações posteriores: R$ 1.000,00
Taxa de Administração: 4% a.a.
Resgate: D+ 1
Cotistas: 342 cotistas; 165 remanescentes (177 cotistas não cientes)
Patrimônio Líquido em 14/09/2011: R$ 38.903.848,54
Ativos: Multicred- 13,1%
• Dueto: 27,8%
• Clássico: 17,7%
• Regente: 41,4%
PL ajustado em 15/09/2011: R$ 12.064.767,56

Tal como informado sobre os fundos anteriormente mencionados, o Erudito passa por
condição semelhante. Ficou fechado para movimentação de aplicações e resgates, fato
posteriormente confirmado em AGE de cotistas em 18/11/2011, ocasião em que foi
demonstrada a efetiva situação líquida patrimonial, com reflexos da deterioração dos ativos
dos fundos nos quais aplica.
Na última AGE de 21/12/2011 foi confirmada a situação de baixíssima qualidade dos créditos
advindos do Clássico, Dueto e Regente, sendo deliberada a implementação de esforços de
cobrança pelos cedentes, Oboé Card e Oboé CF!. Por parte desta última, os créditos

d

existentes no Dueto e Regente estão sendo cobrados judicial e extrajudicialme"!u
renegoc1ados.
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Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Cia. de Investimento Oboé- Em Liquidação Extrajudicial

Por tratar-se de fundo de investimento em cotas de fundos administrados também pela
Oboé DTVM, a sua situação apresenta-se totalmente dependente desses fundos, sendo a
aplicação no Multicred a que lhe proporciona melhor condição financeira, ao passo que as
aplicações nos fundos Clássico e Regente, são as mais problemáticas, ainda com o agravante
do Regente deter 78% do seu PL aplicado no fundo Clássico.
O fundo possui 177 (cento e setenta e sete) cotistas considerados não cientes, posto que
não fizeram aplicações espontâneas, e mais 9 (nove) cotistas que, embora permaneçam com
aplicações no fundo, parte dos recursos não advinham de aplicações voluntárias ao fundo,
mas de aplicações em RDBs/SWAPs na Oboé CFI, transferidos à sua revelia para o fundo.
Em 15/09/2011 as cotas representadas por essas aplicações indevidas totalizavam R$
19.039.104,53, montante a ser reconhecido pela CFI como depósito em seu passivo,
considerando que esses clientes foram ressarcidos pelo FGC até o limite legal, com a devida
formalização do Termo de Cessão e o reconhecimento do saldo remanescente. As cotas
correspondentes, em consequência, serão assumidas pela Oboé CFI, com o registro em seu
ativo pelo valor ajustado à real posição da carteira do fundo.
REGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
• Data de início das atividades: 07/05/2009
• Cotas de classe única.
• Tipo de condomínio: aberto.
• Gestão: José Newton Lopes de Freitas (até 15/09/2011, quando a gestão passou a ser
exercida pelo Interventor da Oboé DTVM).
• Custodiante, controladoria e escrituração: Citibank DTVM S.A.
• Auditor Independente (até 31.12.2010): BDO (Obs.: não foi emitido o parecer de
auditoria do exercício de 2010)
• Auditor Independente atual: Ernst&Young.
• Público-alvo: Investidores qualificados
• Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00
• Taxa de Administração: 3% a.a.
• Cotistas: 2 cotistas:
• Erudito FICFIMCP
• Oboé CFI S.A.
• Patrimônio Líquido em 14/09/2011: R$ 19.688.423,21
• Ativos:
• CCBs: 2,8%
• Multicred: 19,3%
• Clássico: 77,9%
• PL ajustado em 15/09/2011: R$ 4.701.510,28
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Este fundo possui como únicos cotistas o Erudito (82%) e a Oboé CFI (18%).
Em 18/01/2012, realizou-se a AGE do fundo, na qual foi exposta a situação dos seus ativos,
preponderantemente compostos de aplicações nos fundos Multicred e Clássico.
Foram ajustadas, a título de provisão para perdas as CCBs da Marv Confecções e da BT
Serviços, por já estarem vencidas e serem de difícil recebimento.
O PL ajustado reflete, além do mencionado acima, os ajustes levados a efeito no fundo
Clássico.
Ficou estabelecido manter-se o fundo fechado para resgates e aplicações de cotas.
A administração permanecerá a cargo da Oboé DntM até que em nova AGE seja definida a
sua continuidade ou não, com grande probabilidade de que o mesmo seja liquidado com o
resgate em ativos por parte dos seus cotistas.
Foi constituída, por eleição, a Comissão de Representantes dos Cotistas para entendimentos
diretos com o administrador.
DUETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
• Data de início das atividades: 30/10/2009
• Cotas de classe única.
• Tipo de condomínio: aberto.
• Gestor: José Newton Lopes de Freitas (até 15/09/2011, quando a gestão passou a ser
exercida pelo Interventor da Oboé DntM).
• Custodiante, controladoria e escrituração: Citibank DntM S.A.
• Auditor Independente (até 31.12.2010): BDO (Obs.: não foi emitido o parecer de
auditoria do exercício de 2010)
• Auditor Independente atual: Ernst&Young.
• Público-alvo: Investidores qualificados
• Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00
• Taxa de Administração: 3% a.a.
• Cotistas: 1 cotista: Erudito FICFIMCP
• Patrimônio Líquido em 14/09/2011: R$ 10.826.137,54
• Ativos:
• Citi Cash Blue: 5,9%
• CCBs: 79,2%
• LC CERA: 14,9%
• PL ajustado em 15/09/2011: R$ 2.807.043,54
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Cia. de Investimento Oboé- Em Liquidação Extrajudicial
Este fundo possui como único cotista o fundo Erudito (100%).
Ficou estabelecido manter-se o fundo fechado para resgates e aplicações de cotas.
Em 18/01/2012, foi realizada a AGE do fundo, na qual foi exposta a situação dos seus ativos,
preponderantemente compostos de CCBs e da LC Rancho Alegre.
As CCBs são em número de 47 contratos, sendo 24 de pessoas físicas e 23 de pessoas
jurídicas, com vencimento até agosto de 2015. Apresentam, contudo, elevada inadimplência,
o que motivou o ajuste de 65% do seu montante a título de provisão para perdas. Há
grande dificuldade de cobrança desses títulos, considerando que apresentam impropriedades
na sua formalização e na constituição de garantias.
A Letra de Câmbio Rancho Alegre foi integralmente ajustada para prejuízo, considerando já
estar vencida e a dificuldade em se poder efetuar a cobrança judicial, haja vista que não foi
encontrado o documento formal da operação.
O PL ajustado reflete, além do mencionado acima, os ajustes levados a efeito no fundo
Clássico.
A administração permanecerá a cargo da Oboé D1VM até que em nova AGE seja definida a
sua continuidade ou não, com grande probabilidade que o mesmo seja liquidado com o
resgate em ativos por parte dos seus cotistas.
Foi constituída, por eleição, a Comissão de Representantes dos Cotistas para entendimentos
diretos com o administrador.
JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data de início das atividades: 38/04/2011
Cotas de classe única.
Tipo de condomínio: fechado
Gestor: Oboé D1VM S.A., auxiliada pela consultoria de investimento da Advisor Gestão
de Ativos S.A., porém, sem contrato celebrado.
Custodiante, controladoria e escrituração: Citibank D1VM S.A.
Público-alvo: Somente empresas do grupo Oboé, relacionadas no art. 5° do
Regulamento.
Aplicação mínima: R$ 300.000,00
Taxa de Administração: 2,5% a.a.
Cotistas:
• Oboé CFI: 79,48%
• Advisor: 20,52%
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Oboé Distribuidora de íltulos e Valores Mobiliários S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Cia. de Investimento Oboé- Em Liquidação Extrajudicial
• Patrimônio Líquido em 14/09/2011: R$ 1.572.070,66
• Ativos:
• Citi Cash Blue: 46,0%
• Clássico: 39,8%
• Direitos a vencer: 14,2%
• PL ajustado em 15/09/2011: R$ 975.225,52
Este fundo possui como únicos cotistas a Oboé CFI (80%) e a Advisor (20% ), ou seja,
empresas antes pertencentes ao mesmo grupo econômico, hoje divididas em face da
liquidação extrajudicial da primeira, estando a segunda sob gestão do controlador do grupo.
Seus ativos constituem-se de aplicações no Clássico (40%), Citi Cash (46%) e CCBs (14%).
Ficou estabelecido manter-se o fundo fechado para resgates e aplicações de cotas.
A liquidação deste fundo depende unicamente de realização de AGE dos cotistas Oboé CFI e
a Advisor para que se defina a repartição proporcional dos ativos existentes, o que inclui
recursos líquidos aproximados atuais, de R$ 800 mil em aplicações no fundo de curto prazo
Citi Cash Blue, do Citibank.
Estima-se que o PL atual esteja representado por 60% do que existia em 14/09/2011, data
antecedente à intervenção, em decorrência dos ajustes na aplicação do fundo Clássico.
TROMBONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
• Data de início das atividades: 38/04/2011
• Cotas de classe única
• Tipo de condomínio: fechado
• Gestor: Oboé DTVM S.A., com o auxílio da consultoria de investimentos da Advisor
Gestão de Ativos S.A., porém, sem contato celebrado
• Custodiante, controladoria e escrituração: Citibank DTVM S.A.
• Público-alvo: Somente empresas do grupo Oboé, relacionadas no art. 4° do
Regulamento
• Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00
• Taxa de Administração: 0,5% a.a.
• Cotistas: 1 cotista (Advisor)
• Patrimônio Líquido em 14/09/2011: R$ 1.814.450,04
• Ativos: Direitos Creditórios Vencidos - 100%
• PL ajustado em 15/09/2011: R$ 1.809.869,44

ESTE ESPAÇO FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.
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Cia. de Investimento Oboé- Em Liquidação Extrajudicial
Este fundo possui como único cotista a Advisor Gestão de Ativos S.A., empresa pertencente
ao controlador, Sr. Newton Freitas. A sua carteira é integralmente constituída de direitos
creditórios vencidos, representados por CCBs, cedidos pela Oboé CFI, já contabilizados em
prejuízo. Tais créditos foram cedidos com 75% de deságio sobre o seu valor nominal.
Ficou estabelecido manter-se o fundo fechado para resgates e aplicações de cotas.
A política de investimentos, conforme estabelecido no art. 9° do Regulamento, permite a
aquisição de direitos creditórios não-padronizados, de operações originadas na CFI, com
deságio em função da possibilidade de recuperação dos créditos.
Em 18/11/2011, a Advisor manifestou interesse na mudança do administrador do fundo para
outra entidade.
Posteriormente, em 16/02/2012, a Advisor encaminhou à DTVM, Notificação Extrajudicial
apontando prazo para liquidação do fundo.
Em 21/05/2012, a Advisor impetrou ação de Reparação de Dano Patrimonial e Moral contra
a Oboé DTVM e o Liquidante pelo não atendimento à notificação em que requeria a
liquidação do fundo e a transferência dos seus ativos para o cotista Advisor. A ação está em
andamento e os seus termos estão sendo devidamente contestados pela defesa.
A principal razão para o não atendimento à pretensão do cotista Advisor decorreu dos
levantamentos efetuados, que indicaram que tais créditos foram obtidos com recursos da
própria CFI, que por meio de uma triangulação financeira (Oboé CFI, Oboé Card e Advisor) a
CFI cedia os créditos para a Advisor recebendo como pagamento os próprios recursos antes
enviados à Advisor por meio da Oboé Card.
BATUTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data de início das atividades: 14/08/2009
Cotas de classe única.
Tipo de condomínio: aberto
Gestor: Comitê Gestor
Advogado: Tozzini Freire Teixeira e Silva Advogados, sem contrato.
Custodiante, controladoria e escrituração: Citibank DTVM S.A.
Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes
Público-alvo: Investidores qualificados
Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 2% a.a.
Taxa de Performance: 10% sobre a rentabilidade excedente a IGP+6% a.a.
Cotistas:
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•
•
•
•
•
•
•

Oboé DTVM: 47,5%
Oboé CF!: 50,5%
Oboé Holding: 1,0%
Advisor: 1,0%
Patrimônio Líquido em 14/09/2011: R$ 10.478.544,77
Ativos: Ações da Cia. de Investimento Oboé- 100%
PL ajustado em 15/09/2011: R$ 8.297.762,90

Trata-se de fundo de participações acionárias, cujo ativo é composto quase integralmente de
ações da Cia. de Investimento Oboé, da qual o Batuta possui 62% de participação.
Ficou estabelecido manter-se o fundo fechado para resgates e aplicações de cotas.
A liquidação deste fundo apresenta-se mais dificultosa por se tratar de uma entidade
participante majoritariamente do capital de uma S.A., cuja integralização de capital originouse de ativos imobiliários pertencentes aos próprios cotistas.
O patrimônio líquido ajustado resulta dos ajustes efetuados na Cia. de Investimento Oboé,
em que se verificou que parte dos imóveis objeto da integralização de capital não tiveram as
devidas transferências de propriedade no cartório de registro de imóveis para o novo
proprietário - CI Oboé - e que, após o advento do regime de liquidação extrajudicial,
dificilmente essas transferências seriam concluídas, razão dos retornos dos mesmos aos
ativos permanentes das instituições de origem.

ESTE ESPAÇO FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.
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4.2 AJUSTES EFETUADOS
4.2.1 BALANCETE BASE 14/09/2011 {Anexo 14)
4.2.2 QUADRO DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES CONTÁBEIS EFETUADOS {valores
em R$)
CO DIGO
1.0.0.00
1.1.0.00
1.1.1.00
1.1.2.00
1.1.5.00
1.1.5.10
1.1.5.40.01
1.1.5.40.02
1.3.1.15
1.3.1.15.50
1.3.1.15.75
1.8.0.00
1.8.8.05
1.8.8.45
2.0.0.00

2.2.4/9

4.0.0
4.9.0
4.9.3
4.9.4
4.9.9.20
4.9.9.35
4.9.9.92

CONTA
ATIVO
CIRC. E REAL. A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES
CAIXA
DEPOSITO$ BANCARIOS
DISP. EM MOEDAS EST.
CITY BANK - NY
EM ESPECIE
EM OUTROS VAL.- PREVBANK
COTAS DE FUNDOS DE INVEST.
FUNDO ERUDITO
COTAS DE FUNDOS EM PART.
OUTROS CREDITOS
ADIANT. PARA PAGAMENTOS
IMPOSTOS E CONT. A COMPENSAR
PERMANENTE
EDIFICAÇÕES
TERRENOS
MÓVEIS, EQUIP. DE USO E SIST. DE
PROC. DADOS
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRC. E EXIG. A LONGO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES
DIVID. E BONIF. A PAGAR
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS
OBRIGAÇÕES P/AQUISIÇÃO DE BENS
PROVISÃO P/PASSIVO CONTINGENTE
CREDORES DIVERSOS
TOTAL DO PASSIVO
PLA = ATIVO- PASSIVO

14/09/2011
6.572.421,93
863.729,36
180,77
780.043,97
83.504,62
25.659,05
23.212,94
34.632,63
5.607.551,07
611.764,07
4.995.787,00
101.141,50
2.862,05
98.279,45
146.609,53

DEBITO
4.399,93
4.399,93
4.399,93

CREDITO

15/09/2011

1.573.664,49
13.925,89

5.003.157,37
854.203,40
4.580,70
780.043,97
69.578,73
24.560,85
12.499,28
32.518,60
4.146.091,92
189.718,57
3.956.373,35
2.862,05
2.862,05
0,00
1.730.943,18
395.487,74
1.259.645,44

13.925,89
1.098,20
10.713,66
2.114,03
1.461.459,15
422.045,50
1.039.413,65
98.279,45

1.655.133,18
395.487,74
1.259.645,44

146.609,53

98.279,45
70.799,53

1.659.533,11

1.644.464,02

1.737.301,95
1.737.301,95
105.890,00
1.364.616,44
54.174,18

105.890,00
105.890,00
105.890,00

22.198.961,02
22.198.961,02

22.198.961,02

23.830.372,97
-17.096.272,42

ESTE ESPAÇO FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.
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5
6

7
8
9

23.830.372,97
23.830.372,97
0,00 11
1.364.616,44
54.174,18
22.198.961,02 12
212.621,33

22.198.961,02

105.890,00

2
3
4

6.734.100,55

212.621,33
1.737.301,95
4.981.729,51

1

75.810,00 10

70.799,53

6.719.031,46

NE

Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Cia. de Investimento Oboé- Em Liquidação Extrajudicial
4.2.3 QUADRO DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES EM LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS (valores em R$)
CONTAS
CAIXA
CTIY BANK - NY
MOEDA ESTRANGEIRA EM ESPECIE
MOEDA ESTRANGEIRA PREVBANK
FUNDO ERUDITO
COTAS DE FUNDOS EM PARTICIPAÇÃO
IMPOSTOS E CONT. A COMPENSAR
EDIFICAÇÕES
TERRENOS
MOVEIS E UTENS. E SIST. PROC. DADOS
DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR
PROVISÃO PARA PASSIVO CONTINGENTE
TOTAL

DEBITO

CREDITO
4.399,93

1.098,20
10.713,66
2.114,03
422.045,50
1.039.413,65
98.279,45
395.487,74
1.259.645,44
70.799,53
105.890,00
22.198.961,02
23.843.425,04

1.765.423,11

SALDO
4.399,93
-1.098,20
-10.713,66
-2.114,03
-422.045,50
-1.039.413,65
-98.279,45
395.487,74
1.259.645,44
-70.799,53
105.890,00
-22.198.961,02
-22.078.001,93

4.3 NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA EXPLICATIVA NO 1.
O ajuste de R$ 4.399,93 refere-se à diferença a maior entre o valor contábil e o valor
arrecadado por meio da conferência física, conforme Termo de Conferência de Caixa e
Inventário de Valores e Documentos (Anexo 19).
VALORES

CONFERÊNCIA FISICA

EM ESPECIE
EM CHEQUE
TOTAL

2.800,70
1.780,00
4.760,70

CONTABIL AJUSTE
Valores em R$

180,77

4.399,93

NOTA EXPLICATIVA N° 2.
O ajuste de R$ 1.098,00 refere-se à diferença a menor em comparação com o valor contábil,
apurado pela conversão de USD 14.370,60 existentes em conta do Citibank de Nova Iorque
pela cotação de 15/09/2011, conforme extrato da conta (Anexo 20).
QUANTIDADE
14.370,60

COTAÇÃO EM 15/09/2011
1,71

REAIS EM 15/09/2011
24.570,85

ESTE ESPAÇO FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.
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NOTA EXPLICATIVA N° 3.
O ajuste de R$ 10.713,66 refere-se à diferença a menor em relação ao valor contábil,
apurado pela conversão dos montantes em moedas estrangeiras abaixo, conforme "Termo
de Conferência de Caixa e Inventário de Valores e Documentos" (Anexo 19) e cálculos
efetuados (Anexo 21).
MOEDA
EUROS
LIBRAS
TOTAL

QUANTIDADE
4.795,00
420,00

COTAÇÃO EM 15/09/2011
2,37
2,70

REAIS EM 15/09/2011
11.364,15
1.135,13
12.499,28

CONTABIL

23.212,94

AJUSTE

10.713,66

NOTA EXPLICATIVA NO 4.
O ajuste de R$ 2.114,03 refere-se à diferença a menor em relação ao valor contábil apurada
pela conversão dos montantes em moedas estrangeiras abaixo, existentes na PREVBANK
DTVM, conforme e-mail da empresa que confirma os saldos abaixo expressos e cálculos
efetuados (Anexo 22).
MOEDA
DO LAR
EU ROS
LIBRAS
TOTAL

QUANTIDADE
6.226,40
8.658,80
500,00

COTAÇÃO EM 15/09/2011
1,71
2,37
2,70

REAIS EM 15/09/2011
10.645,90
20.521,35
1.351,35
32.518,60

CONTABIL

34.632,63

AJUSTE

2.114,03

NOTA EXPLICATIVA N° 5.
O ajuste a crédito, de R$ 422.045.50, decorre de desvalorização da cota do Fundo Erudito,
em virtude da avaliação dos ativos que compõe as carteiras dos fundos dos quais é cotista
(Multicred, Dueto, Clássico e Regente), que resulta em Pls ajustados à nova realidade em
cada um desses fundos, conforme mapa Resumo das Captações e Aplicações nos Fundos
(Anexo 23) e demonstração abaixo:
FUNDO ERUDITO

I

PATRIMÔNIO R$

I 38.903.848,54 112.064.767,56 I

14/09/2011

I

15/09/2011

I APLIC.DTVM I

14/09/2011

I

I

611.764,07

1

1,5725%

I AJUSTE
Valores em R$
189.718,57 1422.045,50

15/09/2011
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NOTA EXPLICATIVA No 6.
O ajuste a crédito, de R$ 1.039.413,65 decorre da desvalorização da cota do Fundo de
Participações Batuta, que por deter em sua carteira de investimentos, unicamente
participação acionária na Cia. De Investimentos Oboé, obrigou-se a ajustá-la negativamente
em virtude de decréscimo do Patrimônio Líquido da investida, pela equivalência patrimonial.
O quadro abaixo demonstra a situação relatada (Anexo 23):
FUNDO BATUTA

I

14/09/2011

PATRIMONIO R$ 110.478.544,88

I

15/09/2011

I

I 8.297.762,90 I

APLIC.DTVM
47,67%

I

I

I

AJUSTE
Valores em R$
I 4.995.787,oo -~ 3.956.373,35 1Lo39.413,65
14/09/2011

15/09/2011

NOTA EXPLICATIVA NO 7.
O ajuste de R$ 98.279,45 refere-se a impostos a recuperar decorrentes de recolhimentos
efetuados a maior. Considerando a impossibilidade de que tal valor venha a ser compensado
em recolhimentos futuros calculados sobre apuração de lucros, conclui-se pela sua baixa
(Anexo 24).
NOTA EXPLICATIVA NO 8.
O ajuste R$ 395.487,74 refere-se a imóveis (edificações) de propriedade da Oboé DTVM,
mantidos na Cia. Investimento Oboé indevidamente (Anexo 25).
EDIFICAÇÕES
ENDEREÇO
Rua Tertuliano Potiguara, 1093
Rua Tertuliano Potiquara, 1109
TOTAL

VALOR CR$)
159.386 76
236.100 98
395.487 74

NOTA EXPLICATIVA N° 9.
O ajuste de R$ 1.259.645,44 refere-se a terrenos relativos aos imóveis indevidamente
mantidos na Cia. Investimento Oboé, estando os documentos de propriedade em nome da
Oboé DTVM (Anexo 25).
TERRENOS
ENDEREÇO
Rua Tertuliano Potiguara, 1109
Rua Tertuliano Potiquara 1093
TOTAL

VALORCR$)
695.734 40
563.911,04
1.259.645,44
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NOTA EXPLICATIVA N° 10.
O ajuste R$ 70.799,53 refere-se à diferença apurada entre o inventário físico de bens e os
registros contábeis, conforme Termo de Arrecadação de Móveis e Utensílios e Equipamentos
de Uso (Anexo 26).
NOTA EXPLICATIVA N° 11.
O ajuste refere-se ao valor de R$ 105.890,00 que seria devido a acionistas por dividendos e
juros sobre capital próprio. Em face do regime de intervenção a que está submetida a
sociedade, consideramos indevida a permanência desse item como integrante do passivo da
empresa (Anexo 27).
NOTA EXPLICATIVA No 12.
Ajuste de R$ 22.198.961,02 referente à constituição de provisão para passivo contingente
necessário para a cobertura de perdas impostas a cotistas dos fundos administrados, como
resultado de sua atuação irregular na condição de administradora, o que ocorreu mediante
cessão de direitos creditórios sem lastro, não observância de procedimentos previstos pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e que resultaram na reavaliação do patrimônio dos
fundos administrados, com relevantes prejuízos causados aos cotistas, sobretudo dos fundos
Clássico e Erudito, situação que enseja a cobrança de indenização pelos danos sofridos, via
judicial, por parte desse grupo de investidores (Anexo 28).
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5 CONCLUSÃO
Com base em tudo o que foi apresentado ao longo deste Relatório, bem como no que se
encontra disposto na alínea "b", do artigo 21, da Lei n° 6.024, de 1974, submetemos
proposta ao Banco Central do Brasil no sentido de que seja autorizado a este Liquidante
requerer ao Poder Judiciário a decretação de FALÊNCIA da OBOÉ DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (CNPJ
01.581.283-0001-75), uma vez considerado, de forma especial, que após efetuados os
ajustes que se mostraram necessários, ao longo do processo de desenvolvimento dos
regimes especiais de intervenção e de liquidação extrajudicial a que a empresa foi
sucessivamente submetida, a sua situação patrimonial se apresenta significativamente
comprometida, verificando-se uma posição líquida negativa representada por um
passivo a descoberto de R$17.096.272.42, o que configura a situação falimentar
legalmente prevista.
Fortaleza (CE), 3 de julhoff 2012.

~j· DL(«-""- í ~

L~ -;arcos Souza de Carvalho
Liquidante
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GRUPO ECONÔMICO OBOÉ

No desenvolvimento dos trabalhos relacionados com a execução dos regimes
especiais de intervenção e liquidação extrajudicial, a que estão submetidas, respectivamente
desde 15/09/2011 e 09/02/2012, as empresas Oboé Crédito, Financiamento e Investimento
S.A. - Em Liquidação Extrajudicial, Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Em
Liquidação Extrajudicial, Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. - Em Liquidação
Extrajudicial e Cia. de Investimento Oboé - Em Liquidação Extrajudicial, foi identificado o
registro, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF), na Junta Comercial do Estado
do Ceará (JUCEC) e na Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE), de 29 (vinte e
nove) entidades que constituem o aqui denominado Grupo Econômico Oboé (GEO), conforme
mais adiante apresentado no Quadro 01, onde se encontram agrupados de acordo com critérios
explicitados nas análises que constarão deste Relatório Temático.
O que fundamentalmente caracteriza esse conjunto de empreendimentos empresas e fundos de investimento - como um grupo econômico, é o fato de que todos eles,
em última instância, são controlados pelo Sr. José Newton Lopes de Freitas (CPF 013.398.18353), o que se dá: (a) pela via da participação societária, direta ou indireta; (b) como
consequência de laços de família ou de vinculação hierárquica estabelecidos entre o
mencionado senhor e os sócios de algumas das organizações; e/ou (c) pelo exercício do
controle administrativo, como Presidente de cinco delas.
O objetivo deste Relatório Temático é o de, por meio da exposição das intensas
relações existentes entre as empresas integrantes do GEO, demonstrar que o seu
funcionamento se dava - pelo menos até a intervenção em parte das suas integrantes - sob
um único comando, muitas vezes desenvolvendo atividades irregulares ou, mesmo, ilegais; e
demonstrar, também, a forma como o exercício de tal comando afetava as empresas hoje
liquidandas.
Para tanto, foram cotejados, nos últimos nove meses, número superior a 400
(quatrocentos) documentos públicos, registrados no CNPJ/MF, na JUCEC ou na JUCEPE, além,
como não poderia deixar de ser, da documentação relacionada com a operação das quatro
companhias atualmente sob a gestão do signatário, na qualidade de seu Liquidante, contendo o
Quadro 02, à frente apresentado, uma síntese de tal pesquisa.
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QUADRO 01
RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS INTEGRANTES
DO GRUPO ECONÔMICO OBOÉ
CNPJ

RAZÃO SOCIAL
PRIMEIRO GRUPO

REFERÊNCIA

23.533.896/0001-70
01.432.688/0001-41
01.581.283/0001-75
35.222.090/0001-40
09.135.516/0001-18

Oboé Holding Financeira S.A.
Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Cia. de Investimento Oboé - Em Liquidação Extrajudicial
SEGUNDO GRUPO
Oboé Administradora e Corretora de Seguros Ltda.
Duetto Administradora de Cartões e Serviços Financeiros S.A.
TERCEIRO GRUPO
Batuta Fundo de Investimento em Participações
Oboé Multicred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Regente Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Dueto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Erudito Fundo de Investimento em Cotas de FIMCP
Jazz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Sax Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Piston Fundo de Investimento Imobiliário
Tambor Fundo de Investimento em Ações
Trombone Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
QUARTO GRUPO
Cia. Educacional Rancho Alegre
Agil Gestão de Educação e Arte S.A.
Advisor Gestão de Ativos S.A.
QUINTO GRUPO
Clarinete Promotora de Vendas e Serviços Financeiros Ltda.
Maestro Informática S.A.
Power Tecnologia da Informação S.A.
Cia. Securitizadora de Créditos Financeiros São Mateus
Magazines Brasileiros Ltda.
SEXTO GRUPO
Sociedade Universitária Oboé SS
Fundação Cultural Oboé
Centro de Incentivo ao Aposentado

Oboé HF
Oboé CFI
Oboé DTVM
Oboé TSF
CI Oboé

12.963.376/0001-80
13.808.917/0001-69
09.207.178/0001-82
09.374.172/0001-08
10.682.684/0001-02
10.922.541/0001-20
11.090.133/0001-12
11.116.794/0001-70
11.384.634/0001-01
11.388.069/0001-50
11.619.956/0001-92
11.621.194/0001-69
11.621.200/0001-88
05.213.713/0001-57
07.930.060/0001-52
09.127.491/0001-00
02.077.222/0001-38
03.898.010/0001-84
09.136.454/0001-69
23.497.571/0001-89
41.297.375/0001-42
08.061.535/0001-84
08.222.591/0001-53
09.223.583/0001-94

Oboé Seguros
Duetto
Fundo Batuta
Fundo Multicred
Fundo Regente
Fundo Clássico
Fundo Dueto
Fundo Erudito
Fundo Jazz
Fundo Sax
Fundo Piston
Fundo Tambor
Fundo Trombone
Cia. Rancho Alegre
Agil
Advisor
Clarinete
Maestro
Power
Cia. Securitizadora

Soe. Universitária
Fundação Cultural
Centro Aposentado
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QUADRO 02
SÓCIOS E ADMINISTRADORES DE ALGUNS DOS EMPREENDIMENTOS
QUE COMPÕEM O GRUPO ECONÔMICO OBOÉ
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QUADRO 02
SÓCIOS E ADMINISTRADORES DE ALGUNS DOS EMPREENDIMENTOS
QUE COMPÕEM O GRUPO ECONÔMICO OBOÉ
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Regis Machado Lopes de Freitas
Simone Oliveira Lopes de Freitas
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Companheira do controlador.
Filho(a) do controlador.
Irmão do controlador.

SD
SI
CD
CI
FA

Participação societária direta.
Participação societária indireta.
Cotista de forma direta.
Cotista de forma indireta.
Participação societária de familiar.

O primeiro grupo de empresas a ser objeto de análise, neste Relatório Temático,
congrega as quatro empresas atualmente submetidas ao regime especial de liquidação
extrajudicial- quais sejam, a Oboé CFI, a Oboé D1VM, a Oboé TSF e a CI Oboé- e a Oboé HF.
O que as identifica como um subgrupo, internamente ao GEO, além do fato de que
quatro delas se encontram, atualmente, em liquidação extrajudicial, é que: (a) os seus objetos
sociais estão, em maior ou menor grau, voltados para atuação no mercado financeiro; (b) as
quatro liquidandas são controladas, direta ou indiretamente, pela Oboé HF, que, por sua vez, é
controlada pelo Sr. José Newton (o Quadro 03, apresentado na sequência, demonstra a
vinculação societária existente entre o mencionado senhor e as cinco empresas de que ora se
trata); e (c) das cinco, quatro delas eram, à data da decretação do regime de intervenção,
presididas pelo Sr. José Newton.

ESTE ESPAÇO FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.
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QUADRO 03
VINCULAÇÕES SOCIETÁRIAS DO PRIMEIRO GRUPO DE EMPRESAS

JOSÉ NEWTON

Vínculo societário
- - - Vínculo de parentesco
ou administrativo

99,999%

Oboé HF

l

l

60,000%

99,250%

99,500%

Oboé CFI

Oboé TSF

Oboé DTVM

I

__,j___,...,__t_ .. ,

I

CI Oboé

O segundo grupo de empresas reúne a Oboé Seguros e a Duetto. Embora os seus
objetos sociais sejam distintos, as vincula o fato de, no primeiro caso, ser controlada pela Oboé
TSF, e, no segundo, manter na sua composição societária significativa participação da mesma
Oboé TSF. Ou seja, em última análise, ser a Oboé Seguros controlada pelo Sr. José Newton, e
ser a Duetto co-controlada pelo mesmo senhor (o Quadro 04, apresentado na sequência,
demonstra a vinculação societária existente entre tal senhor e as duas empresas de que ora se
trata).
Com relação à Oboé Seguros, registre-se que já foi objeto de adoção providências
com vistas à formalização e ao registro de alteração contratual, por meio da qual foi transferido
para o signatário o controle administrativo da empresa, cujas atividades encontram-se
paralisadas. E, no que diz respeito à Duetto, que a mesma não havia ainda iniciado as suas
atividades operacionais, à data da decretação do regime especial de intervenção, situação que
perdura na atualidade.

j
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QUADRO 04
VINCULAÇÕES SOCIETÁRIAS DO SEGUNDO GRUPO DE EMPRESAS

Vínculo societário
--- Vinculo de parentesco
ou administrativo

Oboé TSF

100,000%

Oboé Seguros

O terceiro grupo de empreendimentos, objeto da análise neste Relatório Temático,
diz respeito aos 11 (onze) fundos de investimento administrados pela Oboé DTVM. Do exercício
de tal controle administrativo decorria que, até a decretação do regime de intervenção, os
mesmos eram, em última análise, objeto de controle total exercido pelo Sr. José Newton,
controlador e Diretor-Presidente da Oboé DTVM (o Quadro 05, apresentado na sequência,
demonstra a vinculação administrativa existente, até 14/09/2011, entre o citado senhor e os
onze fundos, de que ora se trata).
Cumpre registrar, de forma resumida, sobre tais fundos, que: (a) em 15/09/2011,
três deles não haviam iniciado a sua operação (situação que permanece, na atualidade); (b)
dos oito em funcionamento, na mesma data, apenas três captavam recursos junto ao público;
(c) empresas do GEO - as que atualmente se encontram em liquidação extrajudicial, assim
como outras não submetidas a tal regime - participam de vários deles, como cotistas; ( d)
alguns fundos são cotistas de outros fundos; e (e) o Fundo Batuta é o controlador da CI Oboé
(o Quadro 06, também apresentado na sequência, demonstra as participações existentes entre
os fundos e entre estes e algumas das empresas que integram o GEO).

Avenida Senador Virgílio Távora, 1905- Aldeota- Fortaleza- Ceará- CEP 60170-251
Telefone 85-3133.7500- Fax 85-3264.1300
6 de 15

Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Cia. de Investimento Oboé- Em Liquidação Extrajudicial
QUADRO 05
VINCULAÇÕES SOCIETÁRIAS E ADMINISTRATIVAS
OBSERVADAS NO TERCEIRO GRUPO DE EMPRESAS
Vlnado societário
- -- Vlnado de parentesco
ou administrativo

~----
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I
I
I
I
I

I
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- -

~
I
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'-----.---'
I
I
I
I
I
I
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~~-:-~
I
'-----'
I
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....__ __,

I

Fundo Regente

I

I
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I

j<- : -~ Fundo Trombone I :- Fundo Dueto

~

- -

- -

~

Fundo Tambor

~

Fundo Plston

---1

I

Fundo Sax

QUADRO 06
PARTICIPAÇÕES CRUZADAS ENTRE OS FUNDOS E ENTRE ESTES
E ALGUMAS EMPRESAS INTEGRANTES DO GEO
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O quarto grupo de empresas, conforme estabelecido para o que se propõe neste
Relatório Temático, é constituído pela Advisor, pela Cia. Rancho Alegre e pela Ágil.
A identificá-las como um subgrupo, internamente ao GEO, em que pese os seus
distintos objetos sociais estão os fatos de que: (a) são controladas, direta ou indiretamente,
pelo Sr. José Newton (o Quadro 07, apresentado na sequência, demonstra as vinculações
societárias existentes); e (b) das três, uma é presidida pelo Sr. José Newton e, as outras duas,
pela sua companheira, Sra. Alessandra Fontenele.
QUADRO 07
VINCULAÇÕES SOCIETÁRIAS DO QUARTO GRUPO DE EMPRESAS

-

I

I

99,900%

I

I

Advisor

I

JOSÉ NEWTON

I

Vínculo sodetário

~-- - Vínculo d e parentesco

ou administrativo

l

99,999%

I

98,000%

I

I

Ágil

I

I

I Cia. Rancho Alegre I

ESTE ESPAÇO FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO.
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O quinto grupo de empresas, constituído especificamente com vistas ao que se
propõe este Relatório Temático, é constituído pelas empresas Clarinete, Magazines, Cia.
Securitizadora, Power e Maestro.
De forma idêntica ao grupo anterior, tais empresas não se identificam a partir dos
seus distintos objetivos sociais, mas, sim, porque o controle do Sr. José Newton sobre as
mesmas se dá por meio de relações de parentesco - ex-esposa, filhos, companheira, cunhado ou hierárquicos - ex-administradores da Oboé CFI e da Oboé TSF (o Quadro 08, apresentado
na sequência, demonstra tais vinculações) - cabendo às mesmas pessoas o exercício da sua
condução administrativa.
QUADRO 08
VINCULAÇÕES SOCIETÁRIAS DO QUINTO GRUPO DE EMPRESAS

Vínculo societário
- - - Vínculo de parentesco
ou administrativo

JOSÉ NEWTON

i
I
I
r------,------~--------~------r------,
I
I
I
I
I
I

1

--r------r------~
1

I

I

100,000%

100,000%
Clarinete

Magazines

Cia. Securitiz.

Power

Maestro
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O sexto grupo de empresas, que complementa a composição do GEO, é composto
pela Fundação Cultural Oboé, pela Sociedade Universitária Oboé e pelo Centro de Incentivo ao
Aposentado. Tais empresas deixaram de ser objeto de análise, no contexto do presente
Relatório Temático, dada a sua pouca expressão econômica - frente às demais empresas
integrantes do GEO -, bem como por serem pouco expressivos os laços que as unem às
empresas liquidandas.
Como é inescapável de notar, como consequência do que foi apresentado até o
presente momento e do que ainda o será na sequência, as 18 empresas e os 11 fundos de
investimento integrantes do GEO constituíam - e, societariamente, ainda constituem - um
conjunto de empreendimentos controlado societária e administrativamente - seja por via direta,
seja de forma indireta - pelo Sr. José Newton Lopes de Freitas, que o fazia de forma integrada,
ou seja, com precisas noção e visão dos resultados que as decisões adotadas no âmbito de uma
determinada empresa viriam a provocar no desempenho de qualquer outra delas, ou de todo o
conjunto por elas formado.
Assim é que, ao longo dos trabalhos desenvolvidos no transcurso dos regimes
especiais de intervenção e de liquidação extrajudicial, foram observadas as situações sobre as
quais se discorre, na sequência, que certamente se constituem em meros exemplos daquilo que
se objetiva demonstrar:
• os serviços administrativos pertinentes à Oboé CF!, pela Oboé DIVM, pela CI Oboé,
pela Oboé HF, pela Advisor, pela Clarinete, pela Magazines, pela Cia. Rancho Alegre e
pela Fundação Cultural, eram desenvolvidos por equipe de colaboradores vinculados à
primeira delas;
• os serviços contábeis relacionados com a Oboé CF!, a Oboé DIVM e a Advisor eram
desenvolvidos por um mesmo conjunto de colaboradores, vinculados à primeira delas;
e os mesmos serviços, quando relacionados com as demais empresas do GEO, eram
executados por um outro conjunto de empregados, desta feita vinculados à Oboé TSF;
• os serviços de tesouraria, quando demandados pela Oboé CFI, pela Oboé DIVM, pela
CI Oboé, pela Oboé HF, pela Advisor, pela Clarinete, pela Magazines, pela Cia. Rancho
Alegre e pela Fundação Cultural, eram desenvolvidos por um mesmo conjunto de
colaboradores, vinculados à primeira delas;
• os serviços de assessoramento jurídico e de gestão do contencioso - jurídico e
administrativo -, relativamente a todas as empresas do GEO, eram prestados por um
conjunto de funcionários vinculados à Oboé CF! (a esse respeito, vide, também, o
Relatório Temático denominado Contencioso Judicial, Anexo 11 ao Relatório do

~

Liquidante);
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• os serviços de gestão dos recursos humanos eram desenvolvidos, de forma
centralizada, para todas as empresas do GEO, por um grupo de colaboradores
vinculados à Oboé CFI;
• os serviços de desenvolvimento de aplicativos e sistemas, no que se refere à Oboé CFI,
à Oboé DTVM, à CI Oboé, à Oboé HF e à Advisor eram executados por um grupo de
colaboradores vinculado à primeira delas;
• como corolário das situações precedentemente mencionadas, merece menção o fato que foi observado, quando do início do desenvolvimento dos trabalhos relacionados
com o regime de intervenção -, da frequente menção feita por parte de vários
funcionários, a uma "holding do grupo", que, conforme veio a ser constatado, tratavase, na verdade, de uma empresa "virtual", existente apenas no imaginário dos
colaboradores das empresas então intervindas, mais especificamente daqueles que
integravam os setores responsáveis pela prestação de serviços - não finalísticos - ao
conjunto de empresas constituintes do GEO, de forma centralizada, não vindo tal
"empresa" a se confundir com a Oboé HF, esta realmente constituída e em operação;
• com relação, ainda, à gestão de recursos humanos, merece menção o fato de que, à
época da decretação do regime especial de intervenção, apenas 7,3% dos funcionários
da Oboé CFI, 4,8% dos colaboradores da Oboé DTVM e 45,0% dos empregados da
Oboé TSF eram contratados diretamente por essas empresas; quanto aos demais, que
a elas prestavam serviços, eram objeto de terceirização, sendo a sua vinculação na
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) formalizada junto à Clarinete, à
Magazines ou à Oboé HF, com base em um Contrato de Cessão de Contrato de
Trabalho (deste contrato participavam, de um lado, como cedentes de mão de obra, as
empresas Clarinete, Magazines e Oboé HF, e, de outro lado, como cessionárias, as
empresas Oboé CFI, Oboé DTVM, Oboé TSF, CI Oboé, Cia. Rancho Alegre, Power e
Fundação Cultural Oboé);
• ainda no que diz respeito à gestão de recursos humanos, deve ser mencionado o fato
de que, também à época da decretação do regime de intervenção, a CI Oboé e a
Advisor não dispunham de qualquer colaborador, direta ou indiretamente a elas
vinculados; e a Oboé HF dispunha de apenas dois, que na realidade prestavam
serviços, individualmente, à Oboé CFI e à Oboé DTVM, com base no mencionado
Contrato de Cessão de Contrato de Trabalho (a respeito deste assunto, vide, também,
o Relatório Temático denominado Recursos Humanos, Anexo 10 ao Relatório do
Liquidante); e
• no que diz respeito aos serviços de manutenção da rede de comunicação de dados e
dos equipamentos de informática, os mesmos eram prestados à Oboé CFI e '. Oboé
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DTVM - pelo menos em parte - pela Maestro, com base em contrato de prestação de
serviços firmado entre esta empresa e a Oboé CF!.
Com relação aos serviços de natureza finalística desenvolvidos pelas atuais liquidandas, em
especial no que se refere à Oboé CFI, à Oboé DTVM e à CI Oboé, não fugiam, a sua execução,
à regra geral relacionada com a operação "integrada" do conjunto de empreendimentos
constituintes do GEO, como atestam as situações a seguir mencionadas (dentre outras que,
quando pertinente, são mencionadas em tópicos específicos que integram o Relatório do
Liquidante, referente a cada uma das quatro liquidandas):
• algumas instalações físicas eram utilizadas de forma compartilhada, tanto pelas
empresas que hoje se encontram submetidas ao regime de liquidação extrajudicial,
quanto pelas demais, nelas ocorrendo o atendimento aos respectivos clientes, como,
por exemplo, nos seguintes casos: (a) loja localizada na Rua Major Facundo, 650,
Centro, Fortaleza, compartilhada entre a Oboé DTVM, a Oboé TSF e a Magazines; e (b)
loja localizada no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília, compartilhada entre a Oboé CFI e
a Clarinete;
• os gerentes responsáveis pela captação de recursos desenvolviam as suas atividades
direcionando os valores captados tanto para aplicações de responsabilidade da Oboé
CFI (LCs, RDBs, DPGEs), quanto da Oboé DTVM (fundos de investimento), ou, ainda,
da CI Oboé (commercial papers) ou da Advisor (ao portador);
• tal promiscuidade, observada na operação dos negócios das empresas, provavelmente
contribuiu - certamente não tendo sido a causa que determinou o procedimento para que ocorressem desvios de finalidade com relação a inúmeras aplicações, cujos
recursos eram transferidos, à revelia dos respectivos aplicadores, de uma modalidade
de aplicação para outra (RDB para fundos, RDB para ao portador, por exemplo); e
• tal simbiose operacional, observada no âmbito do GEO, tinha prosseguimento por meio
do fato de que os certificados entregues aos clientes, relativos a aplicações destinadas
à Advisor (ao portador), eram objeto de autenticação mecânica pela Oboé CFI, no
claro intuito de conferir maior credibilidade a tais aplicações, já que não dispunham de
qualquer garantia, legal ou regulamentar, destacando-se que tal procedimento era
seguido, de forma imediata, por um outro, correspondente ao estorno do registro
anteriormente feito.
Cumpre aqui registrar, sobre as aplicações ao portador, de responsabilidade da
Advisor, que o assunto foi objeto de comunicação específica, feita por este Liquidante ao
Ministério Público Federal, uma vez tratar-se de captações promovidas por empresa não
financeira - que não dispunha, portanto, de autorização para desenvolver tal prática - alé
como mencionado, conter autenticação mecânica da Oboé CFI - o que configuraria, ta

Avenida Senador Virgílio Távora, 1905- Aldeota - Fortaleza -Ceará - CEP 60170-251
Telefone 85-3133.7500- Fax 85-3264.1300
12 de 15

Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A.- Em Liquidação Extrajudicial
Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
Cia. de Investimento Oboé- Em Liquidação Extrajudicial
prestação de informação falsa aos respectivos investidores (por não se constituir, a aplicação,
em obrigação dessa empresa), quanto uma fraude (caracterizada esta pelo estorno que era
sistematicamente providenciado, relativamente ao registro que havia sido objeto de
autenticação).
Como pode ser depreendido - em consequência do que foi mencionado nos itens
precedentes - a CI Oboé, a Oboé HF e a Advisor, apesar de empresas legalmente constituídas,
não dispunham de recursos próprios - em especial, dependências, colaboradores e, em alguns
casos, financeiros - para o desenvolvimento das atividades que lhes seriam próprias, as quais
eram executadas por colaboradores vinculados à Oboé CFI e à Oboé D1VM, nas dependências
das quais estavam fisicamente alocados.
Tal situação pode ser comprovada, no que se refere à Advisor, por meio da análise
dos termos da Notificação Extrajudicial que foi encaminhada às empresas liquidandas - e ao
signatário - pelo Sr. José Newton Lopes de Freitas, na qualidade de seu Diretor-Presidente,
senão vejamos:

ADVISOR GESTÃO DE A71VOS S.A./ (. ..)vem mui respeitosamente à presença
dos N071FICADO~ no intuito de resguardar direitos e prevenir
responsabilidades/ expor e requerer o seguinte.
2. A notificante permanece com documentos/ título~ bases de dados e bens
indevidamente retidos pelos notificado~ apesar da insatisfação já
demonstrada na ação n° 514345-83.2011.08.06.0001- 4a. VC
3. A situação já está prejudicando gravemente o prosseguimento da atividade
econômica da notificante.
4. A notificante solicita aos notificados a devolução de todos os seus
pertences/ dentre os quais: a) Extratos de conta/ b) Cópia de cheques
emitidOS/ c) Comprovantes de depósitos bancáriOS/ d) Contrato~ cédulas de
crédito bancário/ cheques de emissão de terceiros e outros títulos de crédito
ou ativos/ e) Balancetes/ balanço~ razão e demais peças contábei~ incluindo
lançamentos e respectiva documentação comprobatória/ f) Bases de dados de
ativos e passivos (finance e outros sistemas)/ g) Pastas das cobranças
judiciais e extrajudiciais de ativos/ h) Correspondências recebidas e expedidas.
5. A notificante solicita ainda aos notificados prestação de contas do
recebimento de cobranças de cheques e outros títulos de crédito.
Ou seja, com o advento da decretação do regime de intervenção, grande parte senão todo ele - do acervo documental - seja físico, seja digital -, por meio do qual a Advisor
desenvolvia as suas atividades - sejam as de suporte, sejam as de natureza finalísticas permaneceu no ambiente operacional das hoje liquidandas, situação que a Notificação
Extrajudicial recebida comprova de forma cabal, nas palavras do seu próprio Diretor-Pre idente
(registre-se, a esse respeito, que o levantamento dos pertences da Advisor, que se enc tram
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na posse das empresas liquidandas, se encontra em processo de levantamento e catalogação,
para posterior devolução aos seus administradores).
Outra situação, que merece ser aqui mencionada, relaciona-se com as empresas
integrantes do Quinto Grupo, que eram mantidas sob controle, pelo Sr. José Newton, por meio
de prepostos com os quais mantinha algum tipo de relação próxima - parentes ejou
administradores das empresas hoje liquidandas, atualmente afastados das mesmas - e que é
caracterizada pelo fato de que o mencionado senhor fazia constar dos contratos sociais de
algumas das empresas em questão, a sua designação como "administrador não-sócio", a
exemplo do que consta: (a) da Cláusula Oitava do Contrato Social da Clarinete (conforme a
versão consolidada após ocorrida a 33a alteração do documento, objeto de registro na JUCEC
em 09/05/2011, sob o n° 20111565456); (b) da Cláusula Sétima do Contrato Social da
Magazines (conforme a versão consolidada após ocorrida a 17a alteração do documento, objeto
de registro na JUCEC em 22/06/2010, sob o n° 20100632980); e (c) Cláusula Sétima do
Contrato Social da Cia. Securitizadora (conforme a versão consolidada após ocorrida a 27a
alteração do documento, objeto de registro na JUCEC em 05/09/2008, sob o no 20080677363,
ao tempo em que a empresa denominava-se Ágil Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda.,
anteriormente à sua transformação em Cia. Securitizadora de Créditos Financeiros São Mateus).
Registre-se, ainda, que: no caso da Power, o Sr. José Newton exerceu a presidência
da companhia desde a constituição da mesma, em 29/08/2007 (Ata da Assembleia Geral de
Constituição registrada na JUCEC em 01/10/2007, sob o n° 23300027345), até apresentar a sua
renúncia, em 25/07/2011 (Ata da 6a. Assembleia Geral Extraordinária registrada na JUCEC em
09/08/2011, sob o no 20111943965); e, quanto à Maestro, a pesquisa realizada não logrou
identificar o exercício de cargos de direção, por parte do senhor de que se trata.
Com base em tal conjunto de prerrogativas - controle direto, controle indireto,
administrador sócio e/ou administrador não-sócio -, consta que todas as movimentações de
recursos financeiros, entre as empresas integrantes do GEO, não ocorriam sem que fossem
antecedidas de autorização do Sr. José Newton, ou seja, mediante o seu prévio e expresso
conhecimento (consta, também, que exceções a essa regra eram verificadas no que se
relaciona à Oboé TSF e, em alguns casos, à Oboé D1VM).
As informações que se encontram registradas neste Relatório Temático e, em
especial, no parágrafo precedente, tornaram-se de conhecimento do signatário e dos
integrantes da equipe responsável por prestar-lhe assessoramento direto, em decorrência da
própria situação de promiscuidade de gestão e de operação que se procurou aqui descrever,
uma vez levado em consideração que os colaboradores que, na atualidade, prestam serviços às
empresas liquidandas são os mesmos que o faziam anteriormente à decretação da intervenção,
~~~~como

também o faziam, àquela época, relativamente às demais empresas inte}s do
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Dessa forma, acredita-se ter restado demonstrada a forma como eram controlados
e administrados os negócios relacionados com os 29 empreendimentos integrantes do Grupo
Econômico Oboé, em especial que os mesmos eram conduzidos a partir de decisões adotadas
pelo Sr. José Newton Lopes de Freitas, seu controlador e administrador de primeira e última
instâncias, de forma integrada porém promíscua, no sentido de que eram frequentemente
ignoradas as leis e os regulamentos aplicáveis aos segmentos de mercado específicos, onde
atuavam cada um dos mencionados empreendimentos, em especial, no que compete a este
Liquidante, à regulamentação estabelecida pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de
Valores Mobiliários, conforme demonstrado nos Relatórios do Liquidante relacionados a cada
uma das quatro empresas liquidandas, onde este Relatório Temático se encontra inserido,
forma esta de atuação que teve, como consequência, a decretação sucessiva dos regimes
especiais de intervenção e de liquidação extrajudicial, pelo Banco Central do Brasil,
relativamente à Oboé CFI, à Oboé DTVM, à Oboé TSF e à CI Oboé.
Não por outros motivos, além daqueles que foram aqui apresentados, em
oportunidades anteriores foi sugerido, pelo signatário, a extensão dos regimes de intervenção e
de liquidação extrajudicial também à Oboé HF e à Advisor (ofícios OBOÉ-SI-2011/045,
2011/223, 2011/234, 2011/258 e 2012/013, respectivamente de 06/10, 08/12, 12/12,
23/12/2011 e de 13/01/2012, todos endereçados ao Banco Central do Brasil, que não foram
objeto de qualquer retorno até a presente data), providências que, não adotadas, terminaram
por prejudicar, em parte, os trabalhos à cargo deste Liquidante e, certamente, aqueles afetos à
Comissão de Inquérito responsável pela apuração dos fatos que levaram o Banco Central do
Brasil a decretar os regimes especiais com relação às atuais quatro liquidandas, em especial - o
que acredita-se tenha afetado ambas as instâncias investigatórias - no que se refere aos atos e
fatos relacionados com as duas empresas mencionadas, ocorridos a partir de 15/09/2011, que
de alguma forma tenham mantido relação com os atos e fatos tornados efetivos anteriormente
ao início do regime de intervenção, considerado o contexto promíscuo que aqui foi relatado.
FortaleJa
( E), 3 de julho de k'12.

~

Lucian

\_C\-i

~ ~ rtv

rcos Souza de Carvalho
Liquidante
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