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OBSERVAÇÃO-1: Nos resumos dos depoimentos prestados em juízo, não foram explicitadas
as exatas palavras utilizadas pelos depoentes, mas sim sintetizadas as informações neles
contidas, a respeito de questões pertinentes e relevantes para a análise do feito.
OBSERVAÇÃO-2: Quando das citações dos depoimentos prestados em juízo, não foram
apontadas, sempre, todas as informações mencionadas pelos depoentes, mas apenas
aquelas passagens que diziam respeito especificamente à imputação criminal objeto de
análise.
OBSERVAÇÃO-3: Quando das citações de relatórios ou outros documentos, também não
foram apontadas, sempre, todas as informações neles constantes, mas apenas aquelas
passagens que diziam respeito especificamente à imputação criminal objeto de análise.
OBSERVAÇÃO-4: Com exceção dos resumos dos depoimentos em juízo, todos os
documentos indicados nos anexos já constavam dos autos, sendo as cópias acostadas em
seguida à sentença apenas para facilitar o acesso às informações neles contidas, tendo em
vista que o processo (ação penal, anexos e apensos) é composto por vários volumes,
dificultando o seu manuseio e o acesso rápido a informações e documentos.
OBSERVAÇÃO-5: Nem todos os documentos citados no corpo da sentença foram anexados,
devendo, se for o caso, serem consultados nos autos, conforme indicação da respectiva
localização apontada na sentença.

Página 3 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

Processo nº 0000940-45.2014.4.05.8100
Sentença nº 0032.____________/2017 (Tipo D – Res. CJF nº 535/2006)

SENTENÇA
1. RELATÓRIO
1.1. DO INQUÉRITO POLICIAL 1265/2012

Trata-se de inquérito policial, no total de
12 volumes, instaurado para apurar a prática de crimes contra o sistema
financeiro nacional, de lavagem de dinheiro e de formação de
quadrilha – haja vista o encaminhamento, pelo Banco Central do Brasil,
de documentos dando conta de possíveis crimes praticados pelos
administradores das empresas vinculadas ao GRUPO OBOÉ.

Nos sete primeiros volumes do inquérito,
consta a representação fiscal para fins penais formulada pelo Banco
Central do Brasil ao Ministério Público Federal, com os documentos que a
instruíram.

Notícia de pedidos de afastamento de sigilo
bancário, de busca e apreensão e de indisponibilidade de bens
formulados consta do volume 08.

Relatório sobre a relação entre as empresas
integrantes do GRUPO OBOÉ consta da f. 2012-2026, v. 08.
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Relatório final da comissão de inquérito do
Banco Central nas f. 1918-2226, v. 09.

Termos

de

inquirições

realizadas

pela

autoridade policial:

1) Raimundo Ferreira Filho – f. 2271, v. 09;
2) Vicente de Paulo Medeiros Soares – f. 2272,
v. 09;
3) Renato Jorge Mourão Pinto – f. 2279-2280,
v. 09;
4) Alexandre Rodrigues Silva – f. 2282-2283,
v. 09;
5) Otávio Lins Lima – f. 2455-2457, v. 10;
6) Cicero Adaltberto de Paula Viana – f. 24592460, v. 10;
7)

João

Gualberto

Moreira

de

Queiroz – f. 2462-2465, v.10
8)

José

Alberto

de

Melo

Maynard – f. 2486-2487, v. 10;
9)

José

Itamar

de

Vasconcelos

Júnior – f. 2489-2491, v. 10;
10)

Márcio

Alves

de

Melo

Távora – f. 2493-2494, v. 10;
11) José Vicente de Assis – f. 2496-2498, v. 10;
12)

Antônio

de

Pádua

Lopes

de

Freitas – f. 2506, v. 10;
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13)

Eliziário

Pereira

da

Graça

Júnior – f. 2508-2509, v.10;
14)

Joeb

Barbosa

Guimarães

de

Vasconcelos – f. 2517-2520, v. 10;
15)

José

Newton

Lopes

de

exercício

de

Freitas – f. 2522-2524, v. 10.

Decisão

de

suspensão

de

atividade econômico-financeira em desfavor de JOSÉ NEWTON LOPES
DE FREITAS (f. 2468-2477, v. 10).

O volume 11 compõe-se basicamente de
documentos e manifestações juntados por JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS, nas quais impugna as conclusões do Banco Central do Brasil.

Juntada de cópias de termos de declaração
prestados na fase de inquérito administrativo, acompanhados de
documentos:

1) Alexandre Rodrigues Silva – f. 2796-2797,
v. 12;
2) Renato Jorge Mourão Pinto – f. 2798-2799,
v. 12;
3) Rodrigo Costa Lima Verde – f. 2823, v. 12;
4) Otávio Lins Lima –f. 2824-2826, v. 12;
5) Ana Carolina Barbosa Paz – f. 2827-2829,
v. 12;
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6) Alberlucy Azevedo Lima – f. 2896-2897,
v. 12;
7) Aline Paiva Nogueira – f. 2906-2907, v. 12;
8)

Jean

Carlo

Brasileiro

de

Ângelo – f. 2928-2929, v. 12;
9) Alexandre Rodrigues Silva – f. 2930-2931,
v. 12;
10) Renato Jorge Mourão Pinto – f. 2932-2933,
v. 12;
11) Otávio Lins Lima –f. 2957-2959, v. 12;
12) Aline Paiva Nogueira – f. 2960-2961, v. 12;
13) Maria do Carmo – f. 3008, v. 12;
14)

Jean

Carlo

Brasileiro

de

Guimarães

de

Ângelo – f. 3009-3010, v. 12;
15)

Joeb

Barbosa

Vasconcelos – f. 3011-3013, v. 12;
16)

Eduardo

Brígido

Monteiro

Neto – f. 3014-3015, v 12;
17) Otávio Lins Lima – f. 3016-3018, v. 12;
18) Ana Carolina Barbosa Paz – f. 3019-3021,
v. 12;
19)

Jean

Carlo

Brasileiro

de

Ângelo – f.3089-3090, v. 12;

Relatório

final

elaborado

pela

autoridade

policial nas f. 3091-3113, v. 12.
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1.2. DO APENSO I DO IPL

Trata-se de inquérito, no total de 59 volumes,
instaurado pelo Banco Central do Brasil para apurar irregularidades
praticadas no âmbito da OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A., sob intervenção.

Juntada de relatórios de auditoria independente
nos volumes 02 a 33.

Atos constitutivos e alterações das empresas
investigadas nas f. 5243-5363, v. 33 e 34.

Relatório de fiscalização do Banco Central nas
f. 5724-5782, v. 36 e 37.

Relatório do interventor nas f. 5783-5806, v. 37.
Documentos anexos a esse relatório nas f. 5807-6098, v.37 a 39.

Juntada

da

pasta

Excel

“advisor.xls”,

encontrada no HD do Diretor JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR nas f. 6150-6238, v. 39 e 40.

Juntada, nas f. 6239-6414, v. 40 e 41, de
recibos de aplicação ao portador, encontrados na sala do Diretor JOSÉ
ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR.
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Declaração de não contabilização de cartas de
fiança na f. 6536, v. 41.

Juntada de documentos relativos à expedição
de cartas de fiança nas f. 6539-6582, v. 42.

Juntada

de

documentos

referentes

ao

recolhimento e escrituração de tributos nas f. 6613-7104, v. 42 a 45.

Pagamentos pelo FGC de aplicações como
sendo RDB, requerimentos de clientes que afirmam aplicação à revelia e
cópias de títulos de aplicação nas f. 7105-8432, v. 45 a 53.

Extratos do sistema CFI, relativo a contratos
invisíveis, nas f. 8494-8510 e 8539-8550, v. 54.

Planilha contendo a relação de cartas de fiança
expedidas nas f. 8525-8538, v. 54.

Comunicação ao Ministério Público Federal nas
f. 8695-8706, v. 55, com documentos anexos até a f. 8827, v. 56.

Depoimentos de Alexandre Rodrigues Silva,
Renato Jorge Mourão Pinto, Rodrigo Costa Lima Verde de Oliveira,
Otávio Lins Lima, Ana Carolina Barbosa Paz, Alberlucy Azevedo Lima,
Aline Paiva Nogueira, Maria do Carmo Oliveira e Jean Carlo Brasileiro de
Ângelo nas f. 8868-9027, v. 56 a 57.
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Nova

comunicação

ao

Ministério

Público

Federal nas f. 9028-9032, v. 57, com documentos anexos até a
f. 9067, v. 57.

Informação do FGC, a respeito do valor pago
aos credores da OBOÉ CFI (R$ 159.169.982,60), na f. 9124, v. 58.

Conclusão da apuração do inquérito nas
f. 9127-9254, v. 58.

Relatório final da comissão de inquérito nas
f. 9292-9423, v. 59.

1.3. DO APENSO II DO IPL

Trata-se de inquérito, no total de nove volumes,
instaurado pelo Banco Central do Brasil para apurar irregularidades
praticadas

no

âmbito

da

OBOÉ

TECNOLOGIA

SERVIÇOS

FINANCEIROS S.A., sob intervenção.

Cópias do ato constitutivo da empresa e
alterações constam nas f. 68-166, v. 01.

Declarações

de

imposto

de

renda

de

investigados nas f. 215-410, v. 02 e 03.
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Relatório de inspeção nas f. 420-478, v. 03,
com anexos nas f. 479-619, v. 03 e 04.

Relatório do interventor nas f. 620-637, v. 04.

Lista de contratos “invisíveis” posteriormente
enquadrados como produto 1210 nas f. 813-830, v. 06.

Extrato de controle do fundo clássico nas
f. 831-832, v. 06.

Contrato

celebrado

entre

a

OBOÉ

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, o
FUNDO

CLÁSSICO

DE

INVESTIMENTOS

EM

DIREITOS

CREDITÓRIOS, a OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. e o
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A. nas f. 833-858, v. 06 (cessões do fundo clássico).

Extrato de cessões unique e unique 2 (controle
de tesouraria da CARD) nas f. 859-866, v. 06.

Acordo de relacionamento comercial entre a
OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e a OBOÉ
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. nas f. 867-868, v. 06.

Depoimentos de Alexandre Rodrigues Silva e
Renato Jorge Mourão Pinto nas f. 873-876, v. 06.
Página 11 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

Cópias de e-mails nas f. 877-899, v. 06.

Depoimentos de Otávio Lins Lima e Aline Paiva
Nogueira nas f. 900-904, v. 06.

Cópias de e-mails nas f. 905-950, v. 06.

Depoimentos Maria do Carmo Oliveira Novais
Bandeira e Jean Carlo Brasileiro de Ângelo nas f. 951-954, v. 06.

Cópia de instrumento de cessão fiduciária de
títulos de crédito e de direitos creditórios ao BANCO DAYCOVAL nas
f. 1044-1094, v. 07.

Planilhas de fluxo financeiro da OBOÉ CFI nas
f. 1113-1201, v. 07 e 08.

Informação do Banco Central a respeito das
cessões ao BANCO DAYCOVAL nas f. 1202-1207.

Relatório de intervenção na OBÉ CFI juntado
nas f. 1209-1272, v. 08.

Relatório
TECNOLOGIA

E

SERVIÇOS

final

do

inquérito

FINANCEIROS

S.A.

na

OBOÉ

juntado

nas

f. 1291-1358, v. 09.
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1.4. DO APENSO III DO IPL

Trata-se de inquérito, no total de oito volumes,
instaurado pelo Banco Central do Brasil para apurar irregularidades
praticadas no âmbito da CIA. DE INVESTIMENTO OBOÉ, sob
intervenção.

Cópia do ato constitutivo da empresa e
respectivas alterações nas f. 33-70, v. 01.

Juntados relatórios de auditoria independente
nos volumes 01 a 05.

Relatório

do

interventor

da

CIA.

DE

renda

dos

INVESTIMENTO OBOÉ nas f. 740-755, v. 05.

Declarações

de

imposto

de

investigados nas f. 756-968, v. 05 a 07.

Relatório de inspeção nas f. 978-1036, v. 07.

Depoimento de Joeb Barbosa Guimarães de
Vasconcelos e Eduardo Brígido Monteiro Neto nas f. 1089-1093, v. 07.

Documentos comprobatórios de viagem de
Joeb

Barboasa

Guimarães

de

Vasconcelos

juntados

nas

f. 1094-1098, v. 07.
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Relatório

final

do

inquérito

na

CIA.

DE

INVESTIMENTO OBOÉ juntado nas f. 1102-1131, v. 08.

1.5. DO APENSO IV DO IPL

Trata-se de inquérito, no total de 33 volumes,
instaurado pelo Banco Central do Brasil para apurar irregularidades
praticadas no âmbito da OBOÉ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOSE E
VALORES IMOBILIÁRIOS S.A., sob intervenção.

Relatórios de auditoria independente juntados
nas f. 107-2954, v. 01 a 18.

Cópia de atos constitutivos da empresa consta
nas f. 2958-3047, v. 19.

Declarações

de

imposto

de

renda

dos

investigados nas f. 3139-3314, v. 20 e 21.

Relatório

do

interventor

da

OBOÉ

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOSE E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A. nas
f. 3316-3336, v. 21.

Relatório de inspeção do BACEN juntado nas
f. 3415-3473, v. 21 e 22.
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Juntados termos de cessão de crédito pagos
pelo FGC nas f. 3522-4848, v. 22 a 31.

Cópia de contrato de promessa de cessão e
aquisição de direitos creditórios e outras avenças, celebrado entre OBOÉ
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,
OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. e CITIBANK DISTRIBUIDORA
DE

TÍTULOS

E

VALORES

MOBILIÁRIOS

S.A.

juntado

nas

f. 4866-4891, v. 31.

Depoimento de Otávio Lins Lima juntado nas
f. 4984-4986, v. 31.

Depoimentos de Ana Carolina Barbosa Paz
juntado nas f. 4988-4991, v. 32, instruído com os documentos de
f. 4992-5057, v. 32.

Depoimentos de Maria do Carmo Oliveira
Novais Bandeira e Jean Carlo Brasileiro de Ângelo juntados nas
f. 5058-5060, v. 32.

Relatório

final

do

inquérito

na

OBOÉ

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOSE E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.
juntado nas f. 5165-5217, v. 33.
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1.6. DA MEDIDA CAUTELAR

Trata-se de representação criminal formulada
pelo Ministério Público Federal e pelo Banco Central do Brasil, em que se
pediu

a

suspensão

do

exercício

de

qualquer

atividade

econômico-financeira por parte de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS.

A decisão de f. 39-48, v. 01, deferiu o pedido.

Posteriormente, o Ministério Público Federal e
o Banco do Central do Brasil pediram a extensão da decisão aos demais
sócios das empresas investigadas.

A decisão de f. 137-148, v. 01, deferiu o
pedido.

Reconhecida a competência desta 32ª Vara
Federal e determinado o envio dos autos (f. 765-771, v. 03).

Apresentados e indeferidos sucessivos pedidos
de reconsideração da decisão.

Determinada a baixa e apensamento.
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1.7. DA AÇÃO PENAL

O

Ministério

Público

Federal

apresentou

denúncia contra:

1) JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS,
principal controlador da OBOÉ HOLDING
FINANCEIRA S/A;

2)

JOSÉ

ITAMAR

DE

VASCONCELOS

JÚNIOR, ex-diretor administrativo-financeiro da
OBOÉ

CFI

e

administrador

da

Maestro

Informática S/A;

3) OTÁVIO LINS LIMA, ex-gerente de captação
da OBOÉ CFI;

4) JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD,
ex-diretor-presidente

da

OBOÉ

CARD

e

administrador da OBOÉ SEGUROS;

5)

JOÃO

GUALBERTO

MOREIRA

DE

QUEIROZ, ex-diretor de tecnologia e negócios
da OBOÉ CARD e sócio-diretor da POWER
TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A;
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6) CICERO ADALBERTO DE PAULA VIANA,
ex-diretor da OBOÉ CARD, administrador da
OBOÉ SEGUROS e do FUNDO DUETTO, bem
como

sócio-diretor

da

POWER

TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A;

7) ELIZIÁRIO PEREIRA DA GRAÇA JÚNIOR,
ex-diretor de operações da OBOÉ DTVM,
pessoa

já

falecida,

com

sentença

de

extinção de punibilidade – f. 1930-1933,
volume 10, desta AP;

8)

JOEB

BARBOSA

GUIMARÃES

DE

VASCONCELOS, ex-diretor de recursos de
terceiros da OBOÉ DTVM, administrador da
OBOÉ HOLDING FINANCEIRA e sócio-diretor
da COMPANHIA DE INVESTIMENTO OBOÉ;

9) JOSÉ VICENTE DE ASSIS, contador do
GRUPO OBOÉ;

10)

ALEXANDRE

RODRIGUES

SILVA,

desenvolvedor dos sistemas da OBOÉ CARD.

Narra a denúncia, em síntese, que os réus, na
administração das pessoas jurídicas vinculadas ao GRUPO OBOÉ,
praticaram uma diversidade de crimes contra o sistema financeiro
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nacional, bem como se associaram com a finalidade de praticarem
crimes. O resumo de cada uma das imputações constará da
fundamentação.

A

denúncia foi recebida em 01.04.2014,

conforme decisão de f. 110-111, volume 01.

Os réus foram devidamente citados, conforme
f. 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 646, desta AP.

JOSÉ VICENTE DE ASSIS apresentou sua
resposta à acusação nas f. 161-184, volume 01, desta AP.

ELIZIÁRIO PEREIRA DA GRAÇA JÚNIOR
apresentou sua resposta à acusação nas f. 185-196, volume 01, desta
AP. Trata-se de pessoa falecida, com sentença de extinção de
punibilidade já proferida – que, por isso, não terá sua conduta examinada
nesta sentença.

ALEXANDRE

RODRIGUES

DA

SILVA

apresentou sua resposta à acusação nas f. 217-228, volume 02, desta
AP.

OTÁVIO LINS LIMA apresentou sua resposta à
acusação nas f. 288-291, volume 02, desta AP.

Página 19 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

JOSÉ

ALBERTO

DE

MELO

MAYNARD

apresentou sua resposta à acusação nas f. 364-376, volume 02, desta
AP.

JOSÉ

NEWTON

LOPES

DE

FREITAS

apresentou sua resposta à acusação nas f. 380-446, volume 02, desta
AP.

JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ
apresentou sua resposta à acusação nas f. 466-477, volume 03, desta
AP.

CICERO ADALBERTO DE PAULA VIANA
apresentou sua resposta à acusação nas f. 559-571, volume 03, desta
AP.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR
apresentou sua resposta à acusação nas f. 573-587, volume 03, desta
AP.

JOEB

BARBOSA

GUIMARÃES

DE

VASCONCELOS apresentou sua resposta à acusação nas f. 670-676,
volume 04, desta AP.

Os

fundamentos

das

defesas

serão

minuciosamente expostos e considerados na fundamentação.
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O Banco Central do Brasil requereu sua
admissão como assistente de acusação nas f. 208-211, volume 01, desta
AP, sendo deferido o pedido pela decisão de f. 284-286, volume 02, desta
AP.

Sobre

as

respostas

à

acusação

se

manifestaram o Ministério Público Federal e o Banco Central, tendo,
ambos, pugnado pelo prosseguimento do feito, conforme f. 710-714 e
721-729, volume 04, desta AP.

A decisão de f. 760-765, volume 04, desta AP,
rejeitou as preliminares suscitadas, manteve o recebimento da denúncia e
determinou o início da instrução processual penal.

Procedeu-se

à

inquirição

das

seguintes

testemunhas: 1) Francisco Ponte de Almeida Júnior; 2) Lenardo José
Saraiva de Castro; 3) Marconi Pereira de Araújo; 4) Raimundo Ferreira
Filho; 5) Vanderlan Almeida Rodrigues; 6) Vicente de Paulo Medeiros
Soares; 7) Rodrigo Costa Lima Verde de Oliviera; 8) Ana Carolina
Barbosa Paz; 9) Fausto Pessoa dos Santos Filho; 10) Elizabete Pereira
de Sousa; 11) Renato Jorge Mourão Pinto; 12) Maria do Carmo Oliveira
Novais Bandeira; 13) Francisco de Paula Rocha Aguiar; 14) Arianne
Rodrigues de Araújo Saraiva; 15) Thomás Accioly Pinto Nogueira;
16) Nagela Jacqueline Otoch Simões; 17) Rivaldo Pinheiro Filho;
18) Eduardo Brígido Monteiro Neto; 19) Sidney Guerra Reginaldo;
20) Jean Carlo Brasileiro de Ângelo; 21) Alberlucy Azevedo Lima;
22) Regina Maria Arruda Bastos Machado; 23) João Régis Nogueira
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Matias; 24) Alexandre Barbosa Costa Lima; 25) José Lucinério Pimentel;
26) Adjardo Aníbal Lôbo; 27) Arthur Vinicius Vital; 28) José Monteiro
Ribeiro; 29) Sérgio Teixeira Luz; 30) Lucivando Ferreira de Sousa;
31) José Newton Oliveira Monteiro; 32) Maria de Fátima Cavalcante
Pinhiro; 33) Hailton de Castro Pacheco Barros; 34) José Eliomar de
Menezes Teixeira; 35) Antônio Israel Alves Leite; 36) Francisco Mário
Machado Pimentel Filho; 37) José Ernani de Aragão Brandão; 38) José
Roberto Nunes Pires; 39) Roberto Simões Maia; 40) João Carvalho da
Costa Júnior. As inquirições foram registradas em meio audiovisual,
conforme f. 1154, 1172, 1184, volume 06; f. 1852, volume 09; f. 1996,
volume 10; f. 24-26, volume 12, desta AP.

Os réus foram devidamente interrogados,
estando os depoimentos registrados em meio audiovisual, conforme
f. 1205, 1209 e 1215, volume 06, desta AP.

Foi

proferida

sentença

de

extinção

de

punibilidade de ELIZIÁRIO PEREIRA DA GRAÇA JÚNIOR, em virtude de
seu óbito (f. 1930-1933, volume 10, desta AP).

O Ministério Público Federal não requereu
diligências finais, conforme f. 1767-1768, volume 07, desta AP.

JOEB

BARBOSA

GUIMARÃES

DE

VASCONCELOS e JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS requereram
várias diligências finais, tendo este último ainda requerido a suspensão do
processo (f. 1778-1782 e 1784-1802, volume 09, desta AP) – sendo todos
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os pedidos, porém, indeferidos pela decisão de f. 2014-2031, volume 10,
desta AP. Os demais réus não requereram diligências.

O Ministério Público Federal apresentou suas
alegações finais nas f. 2429-2464, volume 12, desta AP.

O Banco Central do Brasil apresentou suas
alegações finais nas f. 2469-2513, volume 12, desta AP.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR
apresentou suas alegações finais nas f. 2523-2541, volume 12, desta AP.

JOSÉ

ALBERTO

DE

MELO

MAYNARD

apresentou suas alegações finais nas f. 2558-2580, volume 12, desta AP.

ALEXANDRE

RODRIGUES

DA

SILVA

apresentou suas alegações finais nas f. 2584-2623, volume 13, desta AP.

OTÁVIO

LINS

LIMA

apresentou

suas

alegações finais nas f. 2625-2635, volume 13, desta AP.

JOSÉ VICENTE DE ASSIS apresentou suas
alegações finais nas f. 2637-2646, volume 13, desta AP.

JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ
apresentou suas alegações finais nas f. 2648-2674, volume 13, desta AP.
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JOEB

BARBOSA

GUIMARÃES

DE

VASCONCELOS apresentou suas alegações finais nas f. 2676-2690,
volume 13, desta AP.

JOSÉ

NEWTON

LOPES

DE

FREITAS

apresentou suas alegações finais nas f. 2692-2800, volume 13, desta AP.

CICERO ADALBERTO DE PAULA VIANA
apresentou suas alegações finais nas f. 3551-3556, volume 17, desta AP.

Os fundamentos de todas as alegações finais
serão expostos e considerados na fundamentação.

Juntados

documentos

pela

Administradora

Judicial da massa falida das empresas (f. 2542-2556 e 3524-3573,
volume 17, desta AP).

O Ministério Público Federal e o Banco Central
do Brasil se manifestaram sobre documentos juntados pela defesa de
JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (f. 3608-verso e 3611-3617,
volume 17, desta AP).

JOSÉ

NEWTON

LOPES

DE

FREITAS

impugnou as derradeiras manifestações da acusação (f. 3627-3643,
volume 17, desta AP).

É o relatório. DECIDO.
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2. FUNDAMENTAÇÃO

A confecção de uma sentença em casos como
o presente, com elevado número de réus, muitíssimos documentos e
testemunhas, em que se imputa o cometimento de variados delitos, é
tarefa bastante complexa.

Com efeito, além do volume de informações a
ser examinado, há de se ter o cuidado na estruturação da decisão judicial,
de modo que se estabeleça uma forma lógica e concatenada para análise
das questões de fato e de direito deduzidas pelas partes.

Ademais, isso se mostra importante porque
nem sempre basta seguir a ordem estabelecida pelo Ministério Público
Federal na denúncia, porquanto é bastante natural (especialmente em
casos assim) que haja pelo menos alguma divergência entre o
posicionamento ministerial e o entendimento judicial, seja em relação aos
fatos e provas, seja em relação à sua definição jurídica, seja em relação a
alguma outra questão de direito relevante. É preciso definir e expressar
muito bem cada uma das divergências de entendimento acerca das
questões de fato e cada uma das interpretações diversas acerca do
direito aplicável.

Especialmente por força de questões de direito
(como aplicação da consunção, reconhecimento de concurso formal,
material ou continuidade delitiva, de crime permanente etc.), é delicado
analisar os fatos à luz da prévia compreensão jurídica do Ministério
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Público Federal (verificar a ocorrência ou não do crime 1, do crime 2, do
crime 3 etc.). Isso porque é possível que algum fato, embora reconhecido
como existente, não tenha a repercussão jurídica pretendida pelo
Ministério Público Federal, daí por que seria complicado analisar em
tópicos apartados os crimes imputados na denúncia.

Nesse

sentido,

após

refletir

sobre

como

organizaria esta sentença, decidi adotar a seguinte forma:

1) primeiro, exporei o contexto delineado na
denúncia,

para

melhor

compreensão

das

imputações específicas;

2) após, analisarei, em tópicos apartados, os
primeiros dezenove fatos específicos narrados
pelo Ministério Público Federal (na ordem
constante do quadro de f. 102-104, volume 01,
desta AP), para reconhecer se eles ocorreram
ou não, ou seja, estabelecerei a existência ou
não de materialidade delitiva – e neste
momento,

apreciarei apenas

as

questões

suscitadas pelas partes que digam respeito a
esse ponto;

3)

em

seguida,

verificarei,

em

tópicos

apartados, a condição jurídica de cada um dos
réus e suas vinculações (ou não) a cada um
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dos fatos previamente reconhecidos como
existentes (autoria delitiva) – e neste momento,
apreciarei apenas as questões suscitadas
pelas partes que digam respeito a esse ponto;

4) posteriormente, após reconhecer quais fatos
efetivamente ocorreram e as pessoas que
deles

participaram,

efetuarei

o

juízo

de

subsunção e estabelecerei a tipicidade que
considero mais adequada, ou seja, aplicarei a
lei ao fato concreto que reputei ocorrido;

5) finalmente, apreciarei o vigésimo fato
imputado,

relativo

à

associação

para

o

cometimento de crimes – e neste momento,
apreciarei apenas as questões suscitadas
pelas partes que digam respeito a esse ponto.

Feitos esses apontamentos, passo ao exame
da causa.

2.1. CONTEXTO DESCRITO NA DENÚNCIA

Antes de abordar especificamente cada um dos
fatos imputados na acusação, é necessário consignar o contexto descrito
na denúncia, para melhor compreensão da imputação criminal.
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Envolve

a

acusação

fatos

supostamente

praticados na administração das seguintes pessoas jurídicas:

1) OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS S.A (OBOÉ CFI);
2) OBOÉ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A (OBOÉ DTVM);
3)

OBOÉ

TECNOLOGIA

E

SERVIÇOS

FINANCEIROS S.A (OBOÉ CARD);
4)

CIA

DE

INVESTIMENTOS

OBOÉ

(CI OBOÉ);
5) OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A;

Essas empresas foram objeto de intervenção e
posterior liquidação pelo Banco Central do Brasil.

O Banco Central do Brasil, por isso, instaurou
investigação para apurar as causas do infortúnio empresarial e quantificar
os prejuízos causados ao sistema financeiro nacional.

Nesse inquérito, teria se apurado um prejuízo
na OBOÉ CFI de aproximadamente R$ 175.833.000,00.
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O impacto negativo na OBOÉ DTVM seria de
R$ 19.155.000,00.

Já o passivo líquido a descoberto da OBOÉ
CARD alcançaria o patamar de R$ 36.800.000,00.

A CI OBOÉ seria uma entidade criada com o
simples objetivo de servir como veículo contábil para manipulações
executadas pelo GRUPO OBÉ.

E a OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A.
estaria envolvida por ser a grande matriz do grupo econômico.

Teria

esse

grupo

econômico-financeiro

estabelecido um ambiente propício à prática de crimes contra o sistema
financeiro nacional, com criação de rotinas voltadas à execução e
ocultação dos ilícitos.

Haveria uma simbiose entre essas empresas,
além da ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S/A, dentre outras do grupo,
que compartilhariam quase em sua totalidade um mesmo quadro de
empregados, bem como de uma mesma área de gestão de recursos de
tecnologia e até os mesmos endereços e instalações físicas – ou seja, em
alguma medida, haveria até mesmo certa confusão empresarial e
patrimonial.
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Embora houvesse um quadro comum de
empregados, o controlador e seus colaboradores mais próximos dividiriam
a tarefa em espécies de células, de modo que alguns empregados
desconheciam ao certo o impacto de sua atividade no contexto criminoso
ou até mesmo ingressavam na execução do crime de forma involuntária.

Apesar de existir contabilidade oficial do
GRUPO OBOÉ, especialmente da OBOÉ CFI, essas informações não
seriam confiáveis, por ter havido uma série de manobras contábeis e
alterações nos sistemas de informática realizadas com o intuito de
propiciar e esconder as fraudes. Aliás, muitas das acusações se
relacionam, exatamente, à criação de ativos fictícios e à omissão dolosa
de obrigações da contabilidade.

Os

administradores

das

empresas

teriam

criados diversas dificuldades para a fiscalização pelo Banco Central do
Brasil, inclusive após a intervenção, com recusa de entrega de
informações ou mesmo fornecimento de dados falsos.

Relata

a

existência

de

dois

sistemas

informáticos, sendo um deles criado especificamente para a execução de
fraudes.
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Sobre os sistemas de informática, porque
extremamente relevante à compreensão da acusação, vale transcrever a
respectiva passagem da denúncia:
2.1. OS SISTEMAS “FINANCE” E “CFI”

A OBOÉ CFI dispunha de dois sistemas corporativos
básicos relacionados à área operacional: “Sistema
Finance” e “Sistema CFI”, que funcionavam em
compasso para consumação e encobrimento das
fraudes ali inseridas.

O “Sistema Finance” foi um pacote contratado junto à
empresa Softpar Soluções Financeiras, com os módulos
de cadastro, renda fixa, empréstimos, conta-corrente,
IFT, “compliance” e contabilidade. Cada módulo constitui
um banco de dados interdependente.

Era o sistema que produzia todas as informações oficiais
prestadas pela OBOÉ CFI ao Banco Central e órgãos de
fiscalização.

Como sistema responsável pela contabilidade, tudo nele
registrado considera-se em tese contabilizado. Por ser
um sistema de codificação fechada, era difícil fazer
modificações para fraudes. Não obstante atender somo à
OBOÉ CFI, todas as bases de dados do “Sistema
Finance” ficavam armazenadas no centro de dados da
OBOÉ CARD.
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Já o “Sistema CFI” foi integralmente desenvolvido pela
OBOÉ CARD, especialmente pelo Sr. ALEXANDRE
RODRIGUES SILVA e seus colaboradores, empregados
desse braço tecnológico do GRUPO OBOÉ. Do mesmo
modo, todas as bases de dados do “Sistema CFI” eram
centralizadas na OBOÉ CARD. Possuía módulos de
cadastro, empréstimos, captação e cobrança.

Nesse sistema, desenvolvido pela própria OBOÉ, foram
inseridas as adaptações que permitiam a execução de
fraudes a partir de rotinas e algoritmos desenvolvidos
para essa finalidade.

A principal customização existente no “Sistema CFI”
era no módulo de empréstimos e consistia em um
comando de visibilidade (“flag”), onde os contratos
marcados como “N” tinha 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 e,
portanto, era a empregada nos contratos que de fato
existiam.

Já a marcação com “N” impedia a visualização dos
contratos pelos usuários em geral, salvo aqueles
detentores de “permissão especial”, que poderiam ver
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normalmente essas duas categorias (marcados com “S”
e marcados com “N”) sem restrições.

Os “contratos invisíveis”, ou marcados com “N”,
tratavam basicamente de contratos fictícios ou
lançamentos com dados alterados, gerados para as
fraudes.

Outra “customização” importante era o módulo de
captação e se referia à possibilidade de selecionar
os títulos emitidos pela Oboé CFI que seriam
exportados

para

o

“Sistema

Finance”.

Tal

modificação foi utilizada nas fraudes relacionadas à
captação, em que boa parte dos recursos captados
era omitida da contabilidade oficial, para que
pudessem ser desviadas.

As permissões de acesso ao “Sistema CFI” eram dadas
pelo pessoal da OBOÉ CFI, mediante perfis prédefinidos

no

próprio

sistema

pela

área

de

nos

parágrafos

desenvolvimento da OBOÉ CARD.

No

entanto,

como

mencionado

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”.

O “Sistema Finance” era o sistema de entrada ou
exportação “input” das informações que aportavam no
“Sistema Finance”. Todos os contratos de crédito
registrados no “Sistema CFI” eram exportados para
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o

“Sistema

invisíveis”,

Finance”,

inclusive

principalmente

com

os
o

contratos

objetivo

de

ludibriar o BANCO CENTRAL quanto à integridade
patrimonial da OBOÉ CFI.

Deliberadamente, o “flag de visibilidade” não era
exportado. Assim, no “Sistema Finance” não era
possível distinguir, em princípio, os “contratos
invisíveis” daqueles que tinham a visualização
liberada a todos os usuários do “Sistema CFI”.

Com tal medida, era possível incluir os contratos
fictícios na base de dados, com o uso dos cadastros
dos clientes da empresa, sem no entanto permitir a
visualização aos funcionários que com tais clientes
lidavam, ou aos próprios clientes, impedindo a
cobrança

dos

valores

e,

por

conseguinte,

a

descoberta das fraudes.

A par disso, era possível ainda mascarar a situação
patrimonial

deficitária

da

instituição

financeira,

inflando artificialmente o seu ativo no “Sistema
Finance”, aquele de onde eram extraídas as Tabelas
e relatórios exigidos pelos órgãos de fiscalização,
para análise da situação econômico-financeira da
instituição.

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 um dos pilares centrais pelos exadministradores da OBOÉ CFI para a perpetração das
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fraudes relacionadas à criação de ativos fictícios, com
base em operações de cartão de crédito.

Divide-se a denúncia, basicamente, em sete
blocos de imputações, que se subdividem em sub-blocos, conforme o
seguinte sumário:
1. fraudes em operações de crédito e fundos de investimento
1.1. contratos fictícios gerados em lotes em 2010 e 2011 (fato 1)
1.2. prestação de informações falsas ao BACEN sobre fato 1 (fato 2)
1.3. desvio de recursos financeiros para a ADVISOR (fato 3)
1.4. fraudes em cessão de direitos de faturas de cartões de crédito (fato 4)
1.5. fraude na aceitação da cessão relativa ao fato 4 (fato 5)
1.7. prestação de informações falsas ao BACEN sobre fato 7 (fato 6)
1.8. concessão de empréstimos vedados, via Fundo Regente (fato 7)
1.9. fraudes envolvido direitos creditórios do Produto 6106 (fato 8)
2. fraudes nas captações
2.1. aplicação em fundos de investimentos à revelia de clientes de RDB (fato 9)
2.2. desvio de aplicações da OBOÉ CFI para a ADVISOR – New Base (fato 10)
2.3. emissão fraudulenta de certificados de aplicação: Swap (fato 11)
2.4. omissão da contabilidade sobre fatos 9,10, 11 (fato 12)
2.5. indução de investidor em erro na execução de fatos 9, 10 e 11 (fato 13)
2.6. desvio de aplicações da OBOÉ CFI para a ADVISOR – New Base (fato 14)
3. fraudes na emissão de cartas de fianças
3.1. emissão de carta de fiança sem registro contábil (fato 15)
3.2. contabilidade paralela de recursos recebidos pelas cartas de fiança (fato 16)
4. fraudes na contabilização do pagamento de impostos (fato 17)
5. fraudes envolvendo a CIA DE INVESTIMENTOS OBOÉ (fato 18)
6. operação clandestina da ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS como instituição
financeira (captação de aplicações e concessão de empréstimos) (fato 19)
7. formação de quadrilha (fato 20)
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São imputados, portanto, vinte fatos criminosos
na denúncia. E, feito esse rápido registro sobre o contexto mencionado na
denúncia, é possível passar à análise detalhada acusação, da defesa e
das provas, em relação a cada um dos fatos.

2.2. PRIMEIRO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, nos anos
de 2010 e 2011, os administradores da OBOÉ CFI, valendo-se do
mencionado “Sistema CFI”, criaram lotes de milhares de contratos sem
qualquer vinculação a direitos creditórios existentes. Com isso, teria sido
possível aumentar artificialmente o ativo contábil e desviar os recursos da
instituição financeira.

A denúncia menciona que: 1) a partir de maio
de 2010, foram gerados contratos no produto 1066, relativo a suposto
convênio com o INSS, em que foram utilizados números de CPF de
clientes com contratos de INSS encerrados; 2) em dezembro de 2010, os
lotes gerados em 09/2010, 10/2010 e 11/2010 foram alterados para outros
tipos de convênios, para evitar a detecção da fraude; 3) a partir de março
de 2011, foram gerados contratos fictícios no produto 1210 (consignado
privado), tendo sido utilizada a base de CPF de clientes OBOÉ CARD
com cartões ativos e de empresas associadas, ou seja, clientes que
recebem salários por cartões emitidos pela OBOÉ CARD; 4) a partir de
julho de 2011, além do produto 1210 (consignado privado), passou a ser
utilizado o produto 1040 (aquisição de outros bens – PF, convênio “boleto
bancário card”).
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Essa fraude teria sido praticada pelo menos
entre maio de 2010 e julho de 2011, tendo gerado um desfalque da ordem
de R$ 116.256.000,00.

A geração dos lotes seria atribuição do pessoal
da área de desenvolvimento da OBOÉ CARD, com programação
diretamente no “Sistema CFI”, sendo que as instruções relativas a cada
lote a ser criado viriam da área de captação e operações da OBOÉ CFI.

Na

linha

do

explicado

no

tópico

de

contextualização, a criação dos contratos fictícios seria exportada para o
“Sistema

Finance”,

responsável

pela

contabilização

e

todas

as

informações oficiais prestadas pela OBOÉ CFI.

O “Sistema CFI” seria utilizado para marcação
do “N” no flag de visibilidade, como forma de evitar a visualização desses
contratos fictícios por usuários comuns.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

OTÁVIO LINS LIMA, em sua defesa, em
relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à existência (ou não)
do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não apresentou
impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que será
examinado adiante.
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ALEXANDRE RODRIGUES SILVA, em sua
defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afirmar que provaria sua
inocência no curso da instrução processual penal.

JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD, em
sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, sustentou a inexistência de
crime, pois não teria havido operação fictícia alguma. Afirma que a
realidade teria sido o seguinte: a partir de 2010, os usuários de cartões
OboéCard passaram a ter a opção de converter os saldos devedores em
crédito parcelado, prática adotada por todos os cartões; assim, a carteira
Unique foi convertida nos produtos 1040, 1066 e 1210; e, por
conseguinte, não houve liberação de recursos como atesta o fluxo
elaborado pela Coinq. As operações eram classificadas no nível A em
face da cláusula de desconto em folha de pagamento, pois os servidores
recebiam o salário mensal por meio de cartão do Sistema OboéCard. A
deterioração da carteira teria ocorrido por conta da intervenção, pois o
regime especial teria ensejado o fim dos serviços de pagamento de folhas
de salários e, portanto, inviabilizado a amortização dos saldos devedores.
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JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ,
em sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

CICERO ADALBERTO DE PAULA VIANA, em
sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR,
em sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, sustentou o seguinte: a) que a geração dos contratos
fictícios é comprovada documentalmente, conforme f. 8511-8541 do
apenso I do IPL; b) que se comprovou a geração de contratos fictícios nos
produtos 1040 (aquisição de outros bens), 1066 (crédito consignado setor
público), 1210 (consignado privado) e 1228 (crédito pessoal consignado
aposentado e pensionista do INSS), no período de 29.04.2010 até
29.07.2011; c) que a inexistência desses contratos se infere da geração
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em lote e pela ausência de remessa dos valores contratados ao
contratante, bem como pela existência do flag de invisibilidade no Sistema
CFI; d) que os depoimentos das testemunhas Fausto Pessoa dos Santos
Filho, Elisabete Pereira de Sousa e Renato Jorge Mourão comprovam a
existência das fraudes e o meio de execução.

O Banco Central do Brasil, por sua vez,
sustentou o seguinte: a) que a geração dos contratos fictícios foi
plenamente comprovada; b) que esta foi a fraude mais impactante sobre
a situação econômico-financeira da OBOÉ CFI, com impacto de
R$ 116.256.000,00; c) que a OBOÉ CFI efetivamente criou contratos sem
qualquer tipo de vinculação a direitos creditórios existentes; d) que nas
f. 8497-8511 do apenso constam planilhas extraídas do Sistema CFI
contendo todos os lotes gerados nesses produtos ao longo dos anos de
2010 e 2011, sendo que a Tabela 1 elaborada pela comissão de inquérito
mostra a evolução dos saldos de contratos marcados como invisíveis
nesses produtos no Sistema CFI; e) que a geração desses contratos
inflava artificialmente o ativo da empresa, afetando os limites operacionais
estabelecidos pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional;
f) que esses contratos também permitiam o desvio de dinheiro, na medida
em que, ao não serem efetivamente destinados ao suposto contratante,
tornavam-se recursos não contabilizados; g) que o flag de invisibilidade
constava apenas no Sistema CFI, de modo que, quando importado para o
Sistema Finance, não era possível constatar a falsidade; h) que os
depoimentos de Renato Jorge Mourão Pinto, Alexandre Rodrigues Silva,
Otávio Lins Lima, Cícero Adalberto, José Itamar Vasconcelos Júnior, José
Roberto Nunes Pires, Maria do Carmo Oliveira Novais Bandeira,
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confirmam a ocorrência da fraude; i) que os pedidos de geração de
contratos eram encaminhados por emails, que podem ser vistos nas
f. 2800-2822, volume 12, do IPL.

Em suas alegações finais, JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ ALBERTO DE
MELO MAYNARD basicamente repisou os argumentos de sua resposta à
acusação.

Em

suas

alegações

finais,

ALEXANDRE

RODRIGUES SILVA basicamente repisou os argumentos de sua resposta
à acusação.

Em suas alegações finais, OTÁVIO LINS LIMA
basicamente repisou os argumentos de sua resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOÃO GUALBERTO
MOREIRA DE QUEIROZ basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.
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Em

suas

alegações

finais,

CICERO

ADALBERTO DE PAULA VIANA basicamente repisou os argumentos de
sua resposta à acusação.

Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.

De fato, são muitos os elementos que atestam
que a OBOÉ CFI, realmente, gerou contratos fictícios em lotes, com a
finalidade de inflar artificialmente o seu ativo e permitir o desvio de
valores, estes correspondentes ao que supostamente seria destinado à
outra parte contratante, que em verdade não existia.

Sobre

este

ponto

específico,

merece

transcrição o quanto apurado pela comissão do Banco Central na OBOÉ
CFI (passagens do relatório):
Esse tipo de fraude foi o mais impactante sobre a
situação econômico financeira 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 [116 milhões].
Nessa fraude, a OBOÉ CFI criou contratos sem
qualquer tipo de vinculação a direitos creditórios
existentes, aplicando simplesmente regras de criação
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capazes de tornar a fraude mais difícil de ser revelada.
Anexamos às fls. 8494/8511 planilhas extraídas das
bases de dados do "Sistema CFI" contendo todos os
lotes gerados nesses produtos ao longo dos anos de
2010 e 2011, contendo informações sobre data de
liberação, produto e convênio, quantidade de contratos e
valor liberado.
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 (vide linha I da fl. 8508).
Segundo verificado no Sistema CFI, as primeiras
gerações em lotes ocorreram a partir de maio de
2010. Foram gerados contratos nos meses de maio (399
contratos, com total de R$ 3.055 mil — fl. .8511), agosto
(246 contratos, com total de R$ 4 milhões — fl. 851 1)
setembro (4.106 contratos com total de R$ 8.663 mil —
fls. 8542/8548), outubro (2.022 contratos com total de R$
2.106 mil — fls. 8549/8550) e novembro (l .905 contratos
com total de R$ 4.305 mil — fls. 8539/8541) no produto
1066, 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.
Em dezembro de 2010, os lotes gerados em
setembro/2010, outubro/2010 e novembro/2010
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.
Posteriormente, em março de 2011, os lotes de
setembro/2010, outubro/2010 e novembro/2010 foram
divididos, de acordo com os convênios, entre o
produto 1210 (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

Página 43 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL
APOS/PENS INSS), para o qual foram transferidos todos
os contratos de INSS, inclusive os reais.
Em junho de 2010, 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 (fl.
8508).
Para os contratos gerados já no produto 1210
(CONSIGNADO PRIVADO), a partir de março de 2011,
foi utilizada a base de CPFs de clientes OBOÉ CARD
com cartões ativos e de empresas associadas, ou seja,
clientes que recebem salários por cartões emitidos pela
OBOÉ CARD.
Os efeitos básicos perseguidos pelos exadministradores 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.
Em relação ao desvio potencial de recursos
proporcionado pela fraude, a geração de contratos
"invisíveis" acarreta como contrapartida do lançamento a
débito, na rubrica de ativo destinada ao registro das
operações de crédito, um lançamento a crédito de
disponibilidades. A diferença em relação a um contrato
de crédito real é que, enquanto no primeiro o lançamento
a crédito de disponibilidades representa uma saída de
caixa onde os recursos financeiros vão para a conta do
tomador do crédito; num contrato fictício, tornam-se
recursos não contabilizados ("caixa 2"), passíveis de
desvio para as finalidades que convinham aos então
administradores.
A geração dos contratos em lotes era feita pelo pessoal
da área de desenvolvimento da OBOÉ CARL), através
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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.
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 flag 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.

Concluiu a comissão de inquérito do Banco
Central que, em relação a esse tipo de fraude, o impacto financeiro foi de
um prejuízo estimado no patamar exorbitante de R$ 116.256.000,00.

Além da constatação documental por meio de
auditoria do Banco Central, é farta a prova testemunhal a respeito da
geração de contratos fictícios dentro da OBOÉ CFI.

O fiscal do Banco Central que compôs a
comissão de inquérito, no caso a testemunha José Roberto Nunes
Pires, disse o seguinte: que o grupo econômico OBOÉ tem várias outras
empresas; que o prejuízo foi de cerca de R$ 180.000.000,00; que foi o
maior prejuízo da história do sistema financeiro nacional, em termos
relativos (mais de nove vezes o patrimônio líquido da instituição); que, em
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condições normais, seria praticamente impossível alcançar esse tipo de
prejuízo; que em praticamente todas as operações da empresa havia
fraudes; que a contabilidade da empresa era praticamente toda fraudada;
que constatou a existência de contratos fictícios; que essa fraude de
contratos fictícios teve execução de em momentos diversos e de formas
diversas (produtos distintos); que uma das fraudes nos contratos fictícios,
gerados em lote, se deu direitos creditórios de cartão de crédito cedidos
pela OBOÉ CARD, com impactos inclusive nos fundos de investimento,
como o Fundo Clássico, que os tinha como lastro; que também houve
fraude de contratos fictícios no produto de consignado privado, gerados
em lote; que também teve fraude no produto de consignado público; que
as fraudes foram sendo migradas de produtos para ficarem mais
sofisticadas, mais difíceis de serem detectadas e para ludibriar a
fiscalização; que os contratos fictícios eram gerados com base em CPFs
constantes da base de dados da OBOÉ CARD; que o Sistema CFI tinha
um flag que permitia tornar os contratos visíveis ou invisíveis; que esse
flag permitia que os contratos fictícios não fossem objeto de cobrança por
parte da empresa, para evitar que os clientes fossem cobrados por
dívidas inexistentes, mas contabilizadas; que esses contratos fictícios
eram migrados para a contabilidade; que, da mesma forma, nos contratos
fictícios, os valores que em tese seriam destinados aos clientes, não o
eram, podendo ser destinados a outros destinos; que a conciliação
bancária desses valores relativos a contratos fictícios era controlada por
planilha encontrada no computador do diretor JOSÉ ITAMAR; que
somente conseguiu identificar as fraudes após ter acesso aos registros
informais da empresa; que as fraudes aumentavam artificialmente o
patrimônio líquido da empresa, elevando os limites operacionais da
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empresa, permitindo que esta se “alavancasse” indevidamente; que as
fraudes permitiam ainda o fluxo de valores em caixa dois; que a
contabilidade da empresa era substancialmente falsa, já que era
alimentada por esses sistemas fraudulentos; que entende que a falência
da empresa decorreu das fraudes detectadas; que o prejuízo apurado
jamais seria alcançado em condições normais de administração; que
reafirma que a geração de contratos fictícios infla artificialmente o ativo
líquido da empresa, pois há saída de ativos reais (momento em que o
ativo diminui de fato) e entrada de ativos falsos (momento em que o ativo
sobe artificialmente).

Também o Procurador do Banco Central que
presidiu a comissão de inquérito, no caso a testemunha Francisco
Ponte de Almeida Júnior, afirmou que foi um trabalho complexo e difícil;
que a quantidade de fraudes era muito grande; que foi um conjunto de
fraudes gigantesco; que, proporcionalmente, a fraude talvez tenha sido a
maior da história do país, considerado o tamanho do capital da empresa e
o prejuízo provocado; que o que se viu foi uma sequência de atos
deliberados destinados a desviar dinheiro; que inexoravelmente se
chegaria à quebra das instituições, sendo questão de mais seis meses ou
um ano, quando então estouraria tudo; que, em relação à geração de
contratos fictícios, havia uma ordem para que a CARD gerasse os
contratos, para inserção no sistema; que o sistema Finance foi comprado
já pronto pela empresa e era o que gerava os relatórios apresentados ao
Banco Central e, como foi comprado pronto, era difícil de alterar; que,
então, o sistema CFI foi feito pela CARD, que era onde os funcionários
faziam o input das aplicações efetuados e, então, esses dados eram
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posteriormente migrados para o sistema Finance; que havia um flag de
visibilidade (contratos visíveis e invisíveis); que o que interessava ia para
o Finance e o que não interessava não ia.

Já a testemunha Rivaldo Pinheiro Filho,
assistente do liquidante, disse que havia uma confusão patrimonial,
organizacional, estrutural, operacional entre as empresas de espantar;
que na verdade era tudo um patrimônio único; que até mesmo
funcionários do próprio grupo tiveram seus CPFs utilizados para geração
de contratos fictícios.

Nesse sentido, a testemunha Fausto Pessoa
dos Santos Filho, funcionário da OBOÉ na área de tecnologia, confirmou
que, após a intervenção, tomou conhecimento da existência de geração
de contratos fictícios; que os contratos fictícios eram lançados tanto no
Sistema Finance como no Sistema CFI, mas apenas no Sistema CFI era
possível detectar qual era verdadeiro e qual era falso; que também tomou
conhecimento da existência de controles de visibilidade desses contratos
fictícios, de modo que nem todos conseguiam vê-los no sistema, havendo
restrição nessa visibilidade; que o Sistema CFI admitia inserção de dados
falsos, os quais migravam para o Sistema Finance; que as informações
ao Banco Central eram feitas por meio do Sistema Finance; que os
contratos fictícios poderiam ser gerados pelo setor de tecnologia.
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O depoimento prestado em sede policial por
Renato Jorge Mourão Pinto é substancialmente importante para atestar
a fraude:
QUE, a partir de agosto de 2010, por determinação de
JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS o depoente
passou a inserir no sistema CFI operações de
empréstimos que não existiam de fato e que
consequente alimentou o sistema FINANCE com
operações de empréstimos inexistentes, com intuito de
gerar direitos creditórios, prática que perdurou
rotineiramente até a intervenção; QUE, tal prática
envolveu em certo período o convênio INSS referente a
empréstimo fictícios, que obviamente não eram
encaminhados ao INSS; QUE, essas operações eram
geradas pelo depoente com conhecimento do Diretor de
Tecnologia da OBOÉ CARD JOÃO GUALBERTO e 0
Gerente da Área de Desenvolvimento ALEXANDRE
RODRIGUES SILVA; QUE, os contratos fictícios eram
gerados em lotes, diretamente em Banco de Dados, por
se tratar de uma grande quantidade; QUE, para
identificar e manter controle das operações fictícias, os
dados eram inseridos sempre com o mesmo usuário de
cadastro e o contrato era marcado como um FLAG
"invisível"; QUE, o depoente não tem certeza, mas acha
que usuário era o "5291"

A testemunha Renato Jorge Mourão Pinto,
também da área de tecnologia da OBOÉ, confirmou em juízo o quanto
informado nesse depoimento transcrito e disse que JOSÉ NEWTON, no
ano de 2010, por pelo menos uma vez, participou de reunião com o
depoente juntamente com JOÃO GUALBERTO e com OTÁVIO LINS,
para definir as regras da geração de contratos fictícios do convênio INSS;
que posteriormente foram alterados para outros convênios; que em
janeiro de 2011 participou de reunião com JOSÉ ITAMAR e com OTÁVIO
LINS para definir as regras da geração de contratos fictícios de convênios
privados e boletos bancários CARD; que no segundo semestre de 2011 o
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depoente

participou

de

reunião

com

CICERO

VIANA,

JOÃO

GUALBERTO e JOSÉ ITAMAR para definir a forma de baixa das parcelas
dos boletos bancários CARD, mas em virtude da intervenção não houve
tempo hábil para baixa desses dados; que geralmente os pedidos de
geração dos contratos partiam de OTÁVIO LINS e JOSÉ ITAMAR, por email; que se um cliente da OBOÉ quisesse gerar um contrato em um
atendimento na agência, a própria agência geraria este contrato pelo
sistema; que somente alguns contratos eram gerados diretamente pela
parte de informática da OBOÉ CARD; que os contratos gerados
diretamente pelo setor de informática tinham seus dados fornecidos
diretamente pela diretoria; que, juntamente com o membro da comissão
de inquérito, apurou que os contratos diretamente pelo setor de
informática da empresa eram fictícios; que era gerada uma quantidade de
contratos muito grande de uma só vez, geralmente a cada mês; que
esses e-mails enviados pela diretoria solicitando a geração de contratos
não eram acompanhados de documentos dos clientes, seja pessoais, seja
os contratos de empréstimo; que esses contratos eram gerados em lote
com dados da base de dados do Sistema CFI; que o sistema CFI tinha
um flag de visibilidade; que esse flag foi criado para que o cliente não
visualizasse os contratos gerados em seu nome; que nessas ordens de
geração dos contratos era especificado que os clientes não deveriam
visualizar os contratos; que os dados eram lançados inicialmente no
Sistema CFI e depois exportados para o Sistema Finance.
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Ora, o depoimento dessa testemunha (Renato
Jorge Mourão Pinto) deixa claro o intuito fraudulento da empresa, já que,
ao ocultar do próprio cliente a existência de contratos, fica evidente que
se tratava de operação inexistente.

O próprio réu ALEXANDRE RODRIGUES DA
SILVA reconheceu que, a respeito da geração de contratos fictícios, uma
das pessoas solicitava a sua geração era OTÁVIO, mas o depoente
somente veio a saber que a finalidade era ilegítima após a intervenção;
que confirma que Renato recebia emails para geração de contratos,
informando valores e dados.

Também

o

réu

JOÃO

GUALBERTO

MOREIRA DE QUEIROZ reconheceu que os emails para geração dos
contratos fictícios partiam principalmente de JOSÉ ITAMAR e OTÁVIO;
que visualizou alguns desses emails pedindo a geração de contratos em
massa; que entendeu que essa situação era meio “turva”.

Aliás, em sede policial, o mesmo réu JOÃO
GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ já havia afirmado “QUE, durante
a inspeçäo o declarante soube através de RENATO e ALEXANDRE que
de fato foram gerados contratos fictícios e tal demanda era levada por
OTÁVIO, gerente de operações da OBOÉ CFI, por ITAMAR diretor da
OBOÉ CFI e por JOSÉ NEWTON”.
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Igualmente,

o

réu

OTÁVIO

LINS

LIMA

reconheceu que os pedidos de geração de contratos feitos à OBOÉ
CARD

eram

efetuados

pelo

depoente

a

pedido

da

diretoria,

especialmente JOSÉ NEWTON.

Em sede policial, o réu CICERO ADALBERTO
DE PAULA VIANA também já havia se manifestado no mesmo sentido,
dizendo “QUE, o declarante se recorda de ter recebido emails enviados
pela OBOÉ CFI solicitando a geração de contratos aos financiamentos
dos cartões, contudo não tem conhecimento que fossem tais contratos
fossem fictícios; QUE, é do conhecimento do declarante que a OBOÉ CFJ
costumava pedir informações de CPF de clientes, contudo não sabe dizer
o que era feito a partir de tais informações”.

Também a testemunha Elizabete Pereira de
Sousa, funcionária da OBOÉ, atestou que diretamente não teve contato
com a geração de contratos fictícios, mas chegou a receber de OTÁVIO
LINS uma lista de contratos para geração no sistema, tendo inclusive
questionado o porquê de esses contatos estarem sendo gerados no seu
setor e não no setor de captação, tendo este lhe justificado que se trataria
de ajuda a um setor congestionado.

Interessante registrar que, conforme relatório
da comissão, a princípio a empresa tentou lançar as fraudes
manualmente, mas, depois, à vista do grande número de contratos a
serem lançados, se valeu do setor de tecnologia. O depoimento dessa
testemunha (Elizabete Pereira de Sousa) se alinha a essa constatação do
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relatório do Banco Central, já que ela disse que inicialmente lhe foi pedida
a inclusão de vários contratos, mas depois de uma reclamação isso não
mais ocorreu.

A testemunha Marconi Pereira de Araújo, por
sua vez, disse que não teve acesso a contratos fictícios nesse sistema;
que, pelo que sabe, os contratos fictícios eram gerados pela área de
tecnologia do grupo; que o grupo de tecnologia era para todo o grupo e
não apenas para uma empresa específica.

Já a testemunha Arthur Vinicius Vital,
funcionário da OBOÉ, consignou uma questão que, embora óbvia, é
interessante à evidência da fraude: que o cadastro do cliente em regra era
feito manual e individualmente, e não em lote ou em massa.

Como se vê, tanto a auditoria do Banco Central
como a prova oral produzida foi firme no sentido de confirmar a geração
de contratos fictícios na OBOÉ CFI.

De resto, como bem lembrado pelo Ministério
Público Federal em suas alegações finais, a geração dos contratos
fictícios é comprovada documentalmente, conforme f. 8511-8541 do
apenso I do IPL.

Merece ênfase também a atenção dada pelo
Banco Central ao fato de que nas f. 8497-8511 do apenso constam
planilhas extraídas do Sistema CFI contendo todos os lotes gerados
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nesses produtos ao longo dos anos de 2010 e 2011, sendo que a
Tabela 1 elaborada pela comissão de inquérito mostra a evolução dos
saldos de contratos marcados como invisíveis nesses produtos no
Sistema CFI.

Outra prova importante, ressaltada pelo Banco
Central, consiste no fato de que os pedidos de geração de contratos eram
encaminhados por emails, que podem ser vistos nas f. 2800-2822, volume
12, do IPL.

Portanto, restou cabalmente comprovada a
ocorrência desse fato imputado na denúncia, consistente na criação de
lotes de milhares de contratos fictícios, sem qualquer vinculação a direitos
creditórios existentes.

2.3. SEGUNDO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, na
inspeção realizada no primeiro semestre de 2011 pelos auditores do
BANCO CENTRAL, os dados falsos relativos aos contratos fictícios
mencionados no tópico anterior (primeiro fato) teriam sido apresentados à
fiscalização da autarquia reguladora, ou seja, os administradores da
OBOÉ CFI teriam apresentado dados falsos e induzido em erro a
repartição pública responsável pela fiscalização.

Página 54 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, nega que tenham sido
fornecidas informações falsas ao Banco Central e afirma que tudo quanto
informado era estritamente verdadeiro.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR,
em sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, requereu a aplicação do princípio da consunção, já que
este fato teria sido mero meio para execução da gestão fraudulenta.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, não abordou especificamente este ponto – embora,
do contexto de sua manifestação, se depreenda sua posição no sentido
de acompanhar as conclusões ministeriais.

Em suas alegações finais, JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.
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Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.

Em verdade, considerando o reconhecimento
do primeiro fato acima analisado, por óbvio e como consequência lógica e
necessária haveria a prestação de informações falsas ao Banco Central,
já que a finalidade da fraude era justamente gerir fraudulentamente a
instituição financeira, maquiando sua contabilidade e permitindo o desvio
de valores.

Tem-se, em verdade, um pós-fato impunível,
um resultado inerente ao primeiro fato criminoso antes constatado, daí por
que o próprio Ministério Público Federal reconheceu que o caso é de
aplicação do princípio da consunção, motivo pelo qual este fato não
merece maiores considerações.

2.4. TERCEIRO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, os
valores relativos a vários dos lotes fictícios mencionados no primeiro fato
teriam sido desviados para a empresa ADVISOR, cujos serviços de
tesouraria seriam executados pela própria área de tesouraria da OBOÉ
CFI.
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Mais

especificamente,

esclarece

que

tais

operações fictícias criavam uma espécie de caixa dois, o que permitia que
fossem imediatamente desviadas. É dizer: acusa que os valores
correspondentes

aos

contratos

inexistentes

de

fato

saíram

das

disponibilidades da OBOÉ CFI.

Aponta que o módulo contábil do “Sistema
Finance” (contabilidade oficial) acusou os seguintes lançamentos:
a) a partir dos lotes de contratos fictícios do “Convênio Unique 2”, foram
identificados lançamentos contábeis que correspondiam em valores e
datas às liberações de cessão de tais contratos, com saída de recursos
da conta corrente da OBOÉ CFI existente junto ao BicBanco; b) em
relação aos contratos fictícios gerados no Produto 1210 (consignado
privado) também foram encontrados lançamentos contábeis coincidentes,
em valores e datas, com os realizados a débito na conta corrente da
OBOÉ CFI.

De acordo com o Parquet, tais valores teriam
sido transferidos para a empresa ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S/A, na
medida em que identificadas transferências da OBOÉ CFI para a
ADVISOR que correspondiam em datas e até centavos.

O montante de desvio apurado seria de, pelo
menos, R$ 9.714.972,13, somente no período de agosto de 2010 a
outubro de 2010.
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É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, nega que tenha havido
qualquer tipo de desvio, pois a conversão da carteira do Unique nos
produtos 1066, 1066 e 1210 não determinou a liberação de qualquer
valor.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR,
em sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, sustentou o seguinte: a) que os elementos do inquérito e
do processo demonstram o desvio; b) que a comissão de inquérito do
BACEN identificou que o valor dos lotes de contratos fictícios no convênio
denominado “Unique 2” era correspondente à saída de recursos da conta
corrente da OBOÉ CFI mantida no BicBanco e o valor dos lotes de
contratos

fictícios

no

produto

1210

(consignado

privado)

era

correspondente à saúde de recursos da conta corrente da OBOÉ CFI
mantida no Banco Safra; c) que as saídas ocorriam por meio de cheques
assinados e endossados por JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS,
justamente para dificultar o rastreamento do seu destino; d) que a própria
saída não devidamente esclarecida já seria suficiente para comprovar o
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desvio, pois o destino natural dos valores seriam os contratantes, de
modo que outro destino já seria desvio; e) que, de todo modo, a comissão
de inquérito do BACEN conseguiu compilar, em tabela, o cotejo entre os
valores dos contratos fictícios e a entrada de valores na conta nº 133-80,
agência 905, do banco HSBC, de titularidade da ADVISOR GESTÃO DE
ATIVOS S.A., os quais coincidem até nos centavos e nas datas (f. 34
desta ação penal).

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, mencionou que os valores relativos a alguns lotes
foram desviados para a ADVISOR, cujos serviços de tesouraria eram
executados pela própria área de tesouraria da OBOÉ CFI; ponderou que,
devido ao caos proposital criado pelo GRUPO OBOÉ em suas finanças
(encobrimento de uma fraude com outra fraude, repasses a empresas
coligadas por cheques endossados etc.), não foi possível identificar todos
os recursos desviados, mas que no apenso I há farta documentação que
corrobora a conclusão da comissão de inquérito, que estimou os desvios;
e rememorou os depoimentos de Alberlucy Azevedo Lima e José Roberto
Nunes Pires.

Em suas alegações finais, JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.
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Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.

De fato, são muitos os elementos que atestam
que, realmente, houve desvio de recursos da OBOÉ CFI para a
ADVISOR, o que se pôde fazer graças à camuflagem contábil ocasionada
pela criação dos contratos fictícios mencionada no primeiro fato.

Sobre

este

ponto

específico,

merece

transcrição o quanto apurado pela comissão do Banco Central na OBOÉ
CFI (passagens do relatório):
Nos itens anteriores foi abordada a mecânica
operacional utilizada peta OBOÉ CFI para a execução
das principais fraudes detectadas durante os trabalhos
desta Comissão. O efeito potencial básico da maior parte
dessas fraudes é a geração de recursos financeiros não
contabilizados, ou seja, "caixa dois", livres assim de
qualquer rastreamento por parte do Banco Central,
auditoria externa ou qualquer outro agente externo. O
volume de recursos envolvido nas operações
fraudulentas que, como demonstrado, aumentou a cada
período, dá uma ideia do quanto circulava de "caixa dois"
pela OBOÉ CFI.
Independentemente da operação de crédito ser real ou
fictícia, esse esquema contábil era utilizado. O que
diferenciava as operações reais das fictícias era o
destino dado às disponibilidades. Nas operações reais, o
crédito em disponibilidades representava, de fato, uma
saída de recursos para os tomadores. Nas operações
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fictícias, obviamente, não há a saída de recursos
para os tomadores. Mas sempre havia o crédito em
disponibilidades na contabilidade, uma vez que a
contabilidade só admite partidas dobradas. Com
isso, contabilmente, os recursos safam de
disponibilidades, tornando-se "caixa dois" ou sendo
imediatamente desviados.
A fim de corroborar as afirmações, efetuamos pesquisa
nos razões contábeis da OBOÉ CFI, identificando os
lançamentos contábeis relacionados às liberações de
crédito de operações identificadas como fictícias. Como
destacado no item 5.2 (criação de ativos fictícios), tais
liberações ocorriam em totes, facilmente identificáveis no
"Sistema CFI" pelo já citado "flag de visibilidade".
No caso da OBOÉ CFI, o que ocorria era um caos nas
conciliações bancárias, com inúmeras pendências de
valores relevantes que perduravam por longos períodos
e só eram regularizadas por lançamentos quebrados,
muitas vezes não correspondentes exatamente aos que
eram verificados no razão contábil referente à rubrica de
disponibilidades. Por tudo o que se apurou ao longo dos
trabalhos dessa Comissão, é possível afirmar que esse
caos era proposital e parte da estratégia dos exadministradores para dificultar o rastreamento e a
identificação dos recursos envolvidos nas fraudes.
O fato é que quando havia o crédito contábil em
disponibilidades por conta da geração de uma operação
de crédito fictícia, se gerava a possibilidade de desviar
recursos para quaisquer finalidades. No entanto,
poucas vezes, esse desvio era facilmente rastreável pela
constatação do correspondente débito no extrato
bancário. Na maioria das vezes, como dito, ficava a
pendência na conciliação bancária até que, quando
conveniente aos ex-administradores, era dada a
destinação desejada aos recursos, resolvendo a
pendência, o que muitas vezes ocorria por valores
quebrados e não exatamente nos valores creditados no
razão contábil.
As ligadas OBOÉ CARD e ADVISOR aparecem em
muitos desses movimentos. Mas os controles internos
indicam que virtualmente todas as empresas do
chamado Conglomerado NEWTON FREITAS eram
envolvidas nesse círculo. Mapear e comprovar todos os
movimentos desse fluxo de recursos é tarefa impossível
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a esta Comissão, tanto pelo prazo limitado para o
desempenho de seus trabalhos, quanto pela dificuldade
de rastreamento derivada do modus operandi descrito.
Tampouco é possível afirmar, com extrema precisão, o
quanto foi efetivamente desviado pelas fraudes e o
destino final dos recursos.
No
entanto,
alguns
movimentos
foram
suficientemente
mapeados
e
comprovados
documentalmente para comprovar o que afirmamos
acerca de uso de "caixa dois" e desvio de recursos,
bem como do envolvimento de outras empresas do
grupo. Esses movimentos serão descritos no item 5.8.3.
No item 5.82, a seguir, apresentamos uma análise a
partir das informações contábeis que, apesar das
naturais limitações decorrentes do efeito das fraudes
sobre a contabilidade, nos permitiu estimar o volume
total de recursos líquidos desviados, bem como os
períodos nos quais esses desvios ocorreram.
5.7.3.2 Uso da empresa ADVISOR GESTÃO DE
ATIVOS S.A. (ADVISOR) como destino de recursos
relativos a contratos "invisíveis"
A análise do conteúdo da pasta "Advisor.xls", já citada no
item 5.8.1 permitiu-nos identificar o destino dos recursos
relativos a liberações de contratos "invisíveis" efetuadas
no mês de setembro de 2010. As tentativas de
rastreamento por parte dessa Comissão com base em
razões contábeis e conciliações bancárias haviam sido
infrutíferas, até então.
Os valores relativos às liberações correspondem
exatamente ao total de contratos "invisíveis" dos
produtos 1066 e 1210 gerados em cada dia, conforme
podemos verificar na tabela 1 abaixo, com informações
extraídas diretamente do "Sistema CFI", consultando
apenas os contratos "invisíveis" por "data da liberação",
totalizados por convênio. Utilizamos, apenas para
exemplificar, as liberações dos dias 28, 29 e 30.9.2010 já
que as dos demais dias, conforme mostrado na figura
acima, foram transferidas por valores diversos dos totais
liberados e posteriormente "conciliados" para acerto.
Requisitamos ao HSBC a cópia dos cheques a partir da
numeração constante da pasta "Advisor.xls" e
confirmada junto à tesouraria da OBOÉ CFI. O ofício de
encaminhamento está anexado à fl. 8434. Os cheques
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estão assim anexados: R$ 194.861,13 (fl. 8435); R$
418.422,62 (fl. 8436); R$ 415.732,11 (fl. 8437); R$
312.873,61 (fl. 8438). Em comum aos 4 (quatro) cheques
o fato de serem nominais à própria OBOÉ CFI,
assinados e endossados pelo seu ex-presidente, JOSÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS.
Cabe ressaltar mais uma vez, conforme ficou claro
no tópico anterior, que esse tipo de expediente,
nominar e endossar os cheques, é praxe no grupo
OBOÉ. Dessa forma, os cheques podem ser sacados
em espécie ou, se depositados em outra conta,
aparecerem
no
extrato
com
histórico
de
"disponibilidade em dinheiro". Em vários extratos da
própria OBOÉ CFI e de outras empresas do grupo,
chama a atenção a quantidade e o volume de
lançamentos em dinheiro. Isso dificulta muito o
rastreamento de recursos derivados de fraudes.
No entanto, encontramos nas dependências da
OBOÉ CFI documentos, anexados às fls. 8579/8611,
indicando que os valores de R$ 415.732,11 e R$
302.873,61 teriam entrado de fato, na conta 00133-80,
ag. 0905, de titularidade da ADVISOR GESTÃO DE
ATIVOS S.A., junto ao Banco HSBC, sob o histórico de
"DISPONIB COMO DINHEIRO" em 27.10.2011. Já o
valor de R$ 418.422,62 entra com o mesmo histórico em
26.10.2012. A única diferença, portanto, para o controle
da planilha "Advisor.xls" é o dia do depósito referente ao
valor de R$ 415.732, I l, que consta como depositado em
26/10/2010.
Em relação às demais transferências para a ADVISOR,
como sugerido pela figura l, constatamos, de fato, várias
TEDs feitas entre os meses de agosto e outubro de
2010. As TEDs foram emitidas pela conta 1040-7, ag.
15900 de titularidade da OBOÉ CFI, junto ao Banco
Safra. A conta do destinatário é a 13380, agência 9050,
de titularidade da ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A.,
junto ao Banco HSBC.
O valor de R$ 660.000,00 acima aparece na planilha 9
da pasta "Advisor.xls". na tabela de conciliação que
extraímos na figura l .
No mês de outubro, encontramos ainda duas
transferências da OBOÉ CFI feitas pela conta de
reserva. A primeira, no dia 19.10.2010, no valor de R$
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50.000,00 (fl. 8483) e a segunda, no dia 20.10.2010, no
valor de R$ 140.000,00 (fl. 8484).
Na tabela 4 abaixo, consolidamos as transferências
da OBOÉ CFI para a empresa ligada ADVISOR
GESTÅO DE ATIVOS S.A. citadas ao longo do
presente tópico que, pelos controles encontrados na
pasta "Advisor.xls", representam contrapartida
financeira de contratos fictícios gerados pela OBOÉ
CFI, caracterizando desvio de recursos por conta de
fraude.
Essa análise ilustra bem o modus operandi da OBOÉ
CFI para camuflar o rastro dos recursos desviados
por conta das fraudes. Ou seja, a não ser pelos
valores que ficaram para ser transferidos por
cheques listados na tabela 4 acima, os demais saem
por valores não coincidentes com os créditos no
razão, sendo o acerto efetuado no final do mês.

Eis a consolidação, por meio de tabela, dos
recursos desviados da OBOÉ CFI para a ADVISOR, conforme apuração
contábil minuciosa efetuada pelo Banco Central:
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Ressalto que essa tabela é conclusão de amplo
e minucioso rastreio de valores, indicado passo a passo no relatório da
comissão na OBOÉ CFI, não deixando margem para dúvidas sobre o
efetivo desvio.

Nesse sentido, a testemunha José Roberto
Nunes Pires, fiscal do Banco Central que participou da comissão de
inquérito, disse que houve sim desvio de recursos na empresa, mas foi
difícil identificar o montante total, pois muitas das fraudes se destinavam
exatamente a impedir o rastreamento do destino dos valores; que os
valores desviados eram repassados à empresa ADVISOR e, de lá, não
pode precisar exatamente o destino; que, na medida em que os valores
se tornavam caixa dois, não pode identificar para onde iriam; que a
ADVISOR era uma empresa fantasma, pois existia apenas formalmente;
que o controle financeiro da ADVISOR era feito dentro da OBOÉ; que a
ADVISOR funcionava fisicamente dentro da OBOÉ CFI; que a ADVISOR
era utilizada no esquema de caixa dois da empresa.

Também a testemunha Francisco Ponte de
Almeida Júnior, Procurador do Banco Central que presidiu as comissões
de inquérito, esclareceu que a ADVISOR foi a principal destinatária dos
recursos desviados; que a ADVISOR na verdade era uma portinha dentro
da CFI, não tinha uma existência real, mas funcionava dentro da CFI e
era controlada por JOSÉ NEWTON.
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Na mesma linha, a testemunha Elizabete
Pereira de Sousa, funcionária da OBOÉ, afirmou que, sobre o fluxo
financeiro entre a OBOÉ CFI e a ADVISOR, pode dizer que se tratava da
mesma empresa, assim como a CLARINETE.

A testemunha Alberlucy Azevedo Lima,
funcionário do setor financeiro da OBOÉ CFI, por sua vez, prestou
informações relevantes sobre a utilização fraudulenta da empresa
ADVISOR, ao afirmar ADVISOR, DTVM, CIA DE INVESTIMENTOS,
FACULDADE OBOÉ) era concentrado em um grupo só, salvo em relação
à OBOÉ CARD; que o supervisor direto da depoente era o JOSÉ
ITAMAR; que as ordens costumavam vir diretamente de JOSÉ ITAMAR,
mediante prévio ajuste com JOSÉ NEWTON; que era comum o resgate
de valores da ADVISOR em cheques nominais, muitas vezes sacados
pelos próprios funcionários da OBOÉ; que não era possível que o cliente
sacasse diretamente os valores, para evitar que fosse possível identificar
os destinatários finais das quantias; que esses valores eram os chamados
“por fora”; que em algumas vezes os clientes tinham conhecimento dessa
circunstância e em outras não; que a empresa ADVISOR foi criada
especialmente para fazer captações ao portador; que a idealização da
ADVISOR foi principalmente de JOSÉ NEWTON e também de JOSÉ
ITAMAR, não sabendo se outros diretores participaram; que por diversas
vezes entregou valores em espécie a JOSÉ NEWTON e a JOSÉ ITAMAR;
que alguns desses valores eram utilizados para pagamentos “por fora”;
que no começo da OBOÉ, não havia a prática de transações em
espécies; que mais para o final é que começaram a haver muita
movimentação em dinheiro em espécie, evitando o rastreamento; que
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JOEB e ELIZIÁRIO também recebiam dinheiro em espécie, referentes a
salário “por fora”, cerca de R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente;
que os títulos ao portador eram emitidos pela própria ADVISOR, assim
como os cheques, que saiam nominais, com endosso de JOSÉ NEWTON,
para que qualquer pessoa pudesse sacar; que os valores em espécie
sacados por JOSÉ NEWTON eram normalmente tirados da OBOÉ CFI ou
da

ADVISOR;

movimentações

que

a

tesouraria

financeiras

para

tinha

autorização

resgates

de

para efetuar

clientes,

mas

a

movimentação entre as próprias empresas do grupo somente poderiam
ser autorizadas por JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR, JOEB e OTÁVIO;
que essas transações entre as empresas também contavam com prévio
telefônico com a OBOÉ CARD.

Outro funcionário da OBOÉ, no caso a
testemunha José Eliomar de Menezes Teixeira, confirmou que a
ADVISOR não tinha sede, nem contabilidade, sendo apenas uma
empresa de papel.

A efetiva movimentação de recursos entre a
OBOÉ CFI e o controle paralelo, fora da contabilidade, dessas verbas foi
inclusive reconhecido pelo próprio réu OTAVIO LINS LIMA, que disse
que sabia da existência da ADVISOR; que o depoente apenas controlava
a movimentação dos recursos entre a OBOÉ CFI e a ADVISOR, pois já
recebia a informação de que as transações já haviam sido feitas pelo
setor financeiro; que o diretor da área financeira era JOSÉ ITAMAR; que
os repasses feitos a outras empresas como ADVISOR e à FACULADE
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OBOÉ eram apenas controlados pelo depoente, mas a transferência já
tinham sido feitas por JOSÉ NEWTON.

Também

o

réu

JOSÉ

ITAMAR

DE

VASCONCELOS JÚNIOR, embora buscando se eximir de culpa,
reconheceu o trânsito de recursos da OBOÉ CFI para a ADVISOR e a
inexistência real dessa desta última, ao afirmar que a autorização para
saque dos cheques em favor da ADVISOR passavam antes por OTÁVIO;
que boa parte dos gerentes da OBOÉ CFI também captavam em favor
das aplicações ao portador da ADVISOR; que as aplicações da ADVISOR
eram controladas por OTÁVIO.

E, embora sempre buscando sustentar a
legitimidade de suas condutas, o próprio réu JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS reconheceu que a ADVISOR de fato funcionava dentro do
grupo, as outras tinham sede própria; que a ADVISOR existia de fato,
com endereço separado na junta comercial; que quem trabalhava na
ADVISOR era o depoente JOSÉ NEWTON e o contador JOSÉ VICENTE;
que também os pagamentos da ADVISOR eram tratados na reunião de
diretoria; que todos os diretores tinham conhecimento das questões
financeiras da ADVISOR, pois a empresa era gerida de forma aberta; que
a ADVISOR trabalhava com cessões de crédito; que quem decidia os
empréstimos concedidos pela ADVISOR era o próprio depoente JOSÉ
NEWTON.
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Ora, a tese defensiva de JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS não encontra qualquer verossimilhança. A instrução
processual deixou claríssimo que a ADVISOR era uma empresa de papel,
utilizada apenas para o cometimento de fraudes e desvio de recursos. O
réu sequer teve o constrangimento de dizer, em seu próprio interrogatório,
que “na empresa trabalhava só eu e o contador. Qual o problema nisso?”.

Ou seja: o acusado entende ser crível que uma
financeira transite milhões de reais com uma empresa que não possui um
único empregado, não possui sede física e não tem capacidade
operacional para prestar qualquer tipo de serviço que seja.

A criação de uma empresa meramente formal
(ADVISOR), controlada pelo mesmo administrador da financeira (OBOÉ
CFI) com a qual posteriormente “manteria negócios” milionários é uma
situação de evidente propósito de desvio de recursos.

Mais: a auditoria do Banco Central constatou
que os valores transferidos pela OBOÉ CFI à ADVISOR o eram sempre
de forma dissimulada, com cheques endossados ou transferências
bancárias que não batiam com qualquer outra operação financeira da
empresa (de modo a dificultar a localização do destino dos valores e a
comprovação do desvio).
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De todo modo, mesmo com toda a dificuldade,
o Banco Central do Brasil, em auditoria minuciosa, comprovou
documental e contabilmente a ocorrência de parte dos desvios, no
patamar de R$ 9.714.972,13.

Portanto, restou cabalmente comprovada a
ocorrência desse fato imputado na denúncia, consistente no desvio, da
OBOÉ CFI para a ADVISOR, da quantia de R$ 9.714.972,13.

2.5. QUARTO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, outra
espécie de fraudes teria se iniciado em 2007, com o denominado
“Convênio Unique”, relativas a cartões de crédito administrados pela
OBOÉ CARD.

Tais fraudes consistiriam na ocultação da
situação de inadimplência dos titulares de cartão de crédito cujas faturas
eram cedidas como direitos creditórios.

Acusa que, quando da cessão desses direitos
creditórios, fazia-se constar que as respectivas operações com cartões de
crédito estavam em dia, o que elevava a classificação da carteira e
ensejava a provisão de quantia significativamente inferior sobre o saldo
devedor. Com isso, a OBOÉ CFI se desobrigaria de manter uma provisão
de até 100% sobre o saldo das cessões (nível relativo a faturas com
atraso superior a 180 dias).
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Inicialmente, a fraude teria se dado da seguinte
maneira: quando o cliente estava inadimplente, nos meses seguintes
eram emitidas novas faturas, com a inclusão de juros e encargos, mas
que, no sistema da OBOÉ, ficava constando como fatura do mês corrente,
ou seja, sem informação de inadimplência.

A partir de janeiro de 2009, porém, a fraude
teria ganhado contornos mais graves, com o “Convênio Unique 2”. Isso
porque, na primeira versão, os recursos que iam para a OBOÉ CARD
eram devidamente contabilizados. Na segunda, porém, as quantias não
eram objeto de lançamentos contábeis, tornando-se caixa dois e podendo
ser facilmente desviadas pelos administradores.

As

cessões

indevidas

desses

créditos

inadimplidos (sem notícia da inadimplência) teria alcançado, em relação
às faturas em atraso superior a 180 dias, o patamar de R$ 49.500.000,00.
Se utilizado como referência o atraso superior a 60 dias, essa fraude
atingiria a soma de R$ 63.652.000,00.

A partir de julho de 2011 até a intervenção (em
15.09.2011),

em

virtude

de

fiscalização

do

Banco

Central,

os

administradores da OBOÉ teriam decidido desvincular os valores cedidos
à OBOÉ CFI daqueles correspondentes às faturas de cartão de crédito.
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Assim, por orientação dos administradores da
OBOÉ CFI e OBOÉ CARD, a geração das cessões teria passado a ser
realizada diretamente pela área de desenvolvimento da OBOÉ CARD,
com lançamento arbitrário de valores por números de CPF de clientes
cadastrados nos bancos de dados, sem qualquer correspondência com
operações e faturas de cartões de crédito reais.

Além disso, para liquidar as operações relativas
ao “Convênio Unique”, que tinham sido devidamente contabilizadas (ou
seja, para afastar a obrigação da OBOÉ CARD de repassar os valores à
OBOÉ CFI), as cessões passaram a ser feitas para o FUNDO CLÁSSICO,
de responsabilidade da OBOÉ DTVM, a partir de sucessivos contratos.
Teriam sido pelo menos 63 cessões, entre 02.09.2010 e 14.09.2011, data
da intervenção. Com isso, a carteira desse fundo teria ficado
comprometida, contando com 76% de seus ativos em títulos podres, ou
seja, um prejuízo de R$ 38.000.000,00.

Essas

fraudes,

também,

teriam

sido

executadas graças à utilização do “Sistema CFI”.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

OTÁVIO LINS LIMA, em sua defesa, em
relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à existência (ou não)
do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não apresentou
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impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que será
examinado adiante.

JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD, em
sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, nega que tenha havido
qualquer tipo de desvio, pelos seguintes motivos: a) a OBOÉ TSF, como
toda emissora de cartão, necessitaria de recursos para o financiamento
dos saldos devedores dos usuários dos cartões do Sistema OboéCard, de
modo que a OBOÉ CFI e a ADVISOR davam suporte ao financiamento
por meio de operações de cessão de créditos, sempre com prazo de 30
dias, em função do vencimento das faturas, ou seja, a OBOÉ CFI
funcionava como agente liquidante de todas as operações, sendo que, ao
final do dia, era realizada a compensação de débitos (reembolsos) e
créditos (desembolso), o que fazia com que as empresas não se
convertessem em devedoras ou credoras umas das outras; b) os recursos
que saíram da OBOÉ CFI foram efetivamente destinados à utilização dos
cartões pelos seus usuários.

JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ,
em sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
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apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

CICERO ADALBERTO DE PAULA VIANA, em
sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR,
em sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

JOEB
VASCONCELOS,

em

sua

BARBOSA

defesa,

em

GUIMARÃES

relação

à

DE

materialidade

propriamente dita, ou seja, à existência (ou não) do fato afirmado pelo
Ministério Público Federal, não apresentou impugnação, se limitando a
afastar a autoria delitiva, o que será examinado adiante.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, sustentou que a cessão das faturas inadimplentes, com
omissão dessa informação, pode ser comprovada pelas tabelas
constantes das f. 38-39 do apenso I da ação penal, com suporte nos
documentos de f. 8551-8560 do IPL.
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O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, sustentou o seguinte: a) que restou comprovada a
ocorrência da fraude; b) que a fraude ocorreu entre janeiro de 2007 e a
data da intervenção; c) que, embora com modus operandi variado ao
longo do tempo, a essência era a mesma, ou seja, ocultar nas
cessionárias a situação de inadimplência dos titulares dos cartões que
davam origem às faturas e valores a faturar que eram cedidos; d) que
essa situação de inadimplência só poderia ser vista no próprio sistema de
cartões da OBOÉ CARD (Sistema Card); e) que os direitos creditórios
supostamente cedidos acabavam por constar como operações em dia,
independentemente da situação de inadimplência dos titulares do cartões,
o que fazia com que a carteira da OBOÉ CFI relativa a cartões fosse
classificada no nível A da Resolução nº 2.682/1999, ensejando provisão
de somente 0,5% sobre o saldo devedor; f) que a OBOÉ CARD sempre
emitia novas faturas de clientes inadimplentes, com novos valores já
constando juros e encargos, como forma de ocultar a situação de
inadimplência.

Em suas alegações finais, JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ ALBERTO DE
MELO MAYNARD basicamente repisou os argumentos de sua resposta à
acusação.
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Em suas alegações finais, OTÁVIO LINS LIMA
basicamente repisou os argumentos de sua resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOÃO GUALBERTO
MOREIRA DE QUEIROZ basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOEB BARBOSA
GUIMARÃES DE VASCONCELOS basicamente repisou os argumentos
de sua resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em

suas

alegações

finais,

CICERO

ADALBERTO DE PAULA VIANA basicamente repisou os argumentos de
sua resposta à acusação.

Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.
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De fato, são muitos os elementos que atestam
que a OBOÉ CARD, realmente, adotou mecanismos para ocultar a
situação de inadimplência de sua carteira de créditos de faturas de cartão
de crédito, o que elevava a classificação do risco da carteira e ensejava a
provisão de quantia significativamente inferior sobre o saldo devedor
quando efetuada a cessão para a financeira. Tais créditos podres foram
ainda cedidos a empresas do grupo e também aos fundos de
investimento administrados pelo grupo, com a finalidade de criar um lastro
patrimonial que, na verdade, inexistia.

Em relação à questão da provisão por parte da
instituição financeira a respeito dos créditos recebidos por cessão, é
importantíssimo trazer à colação a Resolução nº 2682 do Banco Central
do Brasil:
Art. 1º Determinar que as instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil devem classificar as operações de
crédito, em ordem crescente de risco, nos seguintes
níveis:
I - nível AA;
II - nível A;
III - nível B;
IV - nível C;
V - nível D;
VI - nível E;
VII - nível F;
VIII - nível G;
IX - nível H.
Art. 2º A classificação da operação no nível de risco
correspondente é de responsabilidade da instituição
detentora do crédito e deve ser efetuada com base em
critérios consistentes e verificáveis, amparada por
informações internas e externas, contemplando, pelo
menos, os seguintes aspectos:
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I - em relação ao devedor e seus garantidores:
a) situação econômico-financeira;
b) grau de endividamento;
c) capacidade de geração de resultados;
d) fluxo de caixa;
e) administração e qualidade de controles;
f) pontualidade e atrasos nos pagamentos;
g contingências;
h) setor de atividade econômica;
i) limite de crédito;
II - em relação à operação:
a) natureza e finalidade da transação;
b) características das garantias, particularmente
quanto à suficiência e liquidez;
c) valor.
Parágrafo único. A classificação das operações de
crédito de titularidade de pessoas físicas deve levar em
conta, também, as situações de renda e de patrimônio
bem como outras informações cadastrais do devedor.
Art. 3º A classificação das operações de crédito de
um mesmo cliente ou grupo econômico deve ser
definida considerando aquela que apresentar maior
risco, admitindo-se excepcionalmente classificação
diversa para determinada operação, observado o
disposto no art. 2º, inciso II.
Art. 4º A classificação da operação nos níveis de risco de
que trata o art. 1º deve ser revista, no mínimo:
I - mensalmente, por ocasião dos balancetes e balanços,
em função de atraso verificado no pagamento de parcela
de principal ou de encargos, devendo ser observado o
que segue:
a) atraso entre 15 e 30 dias: risco nível B, no mínimo;
b) atraso entre 31 e 60 dias: risco nível C, no mínimo;
c) atraso entre 61 e 90 dias: risco nível D, no mínimo;
d) atraso entre 91 e 120 dias: risco nível E, no mínimo;
e) atraso entre 121 e 150 dias: risco nível F, no mínimo;
f) atraso entre 151 e 180 dias: risco nível G, no mínimo;
g) atraso superior a 180 dias: risco nível H;
II - com base nos critérios estabelecidos nos arts. 2º e 3º:
a) a cada seis meses, para operações de um mesmo
cliente ou grupo econômico
cujo montante seja superior a 5% (cinco por cento) do
patrimônio líquido ajustado;
b) uma vez a cada doze meses, em todas as situações,
exceto na hipótese prevista no art. 5º.
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Parágrafo 1º. (Revogado pela Resolução 2.697, de
24/02/2000.)
Parágrafo 1º Para as operações com prazo a decorrer
superior a 36 meses admite-se a contagem em dobro
dos prazos previstos no inciso I. (Parágrafo renumerado
pela Resolução 2.697, de 24/02/2000.)
Parágrafo 2º O não atendimento ao disposto neste
artigo implica a reclassificação das operações do
devedor para o risco nível H, independentemente de
outras
medidas
de
natureza
administrativa.
(Parágrafo renumerado pela Resolução 2.697, de
24/02/2000.)
Art. 5º As operações de crédito contratadas com cliente
cuja responsabilidade total seja de valor inferior a
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) podem ser
classificadas mediante adoção de modelo interno de
avaliação ou em função dos atrasos consignados no art.
4º, inciso I, desta Resolução, observado que a
classificação deve corresponder, no mínimo, ao risco
nível A.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil poderá
alterar o valor de que trata este artigo. (Redação dada
pela Resolução 2.697, de 24/02/2000.)
Art. 6º A provisão para fazer face aos créditos de
liquidação
duvidosa
deve
ser
constituída
mensalmente, não podendo ser inferior ao somatório
decorrente da aplicação dos percentuais a seguir
mencionados, sem prejuízo da responsabilidade dos
administradores das instituições pela constituição de
provisão em montantes suficientes para fazer face a
perdas prováveis na realização dos créditos:
I - 0,5% (meio por cento) sobre o valor das operações
classificadas como de risco nível A;
II - 1% (um por cento) sobre o valor das operações
classificadas como de risco nível B;
III - 3% (três por cento) sobre o valor das operações
classificadas como de risco nível C;
IV - 10% (dez por cento) sobre o valor das operações
classificados como de risco nível D;
V - 30% (trinta por cento) sobre o valor das operações
classificados como de risco nível E;
VI - 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor das
operações classificados como de risco nível F;
VII - 70% (setenta por cento) sobre o valor das
operações classificados como de risco nível G;
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VIII - 100% (cem por cento) sobre o valor das
operações classificadas como de risco nível H.
Art. 7º A operação classificada como de risco nível H
deve ser transferida para conta de compensação,
com o correspondente débito em provisão, após
decorridos seis meses da sua classificação nesse
nível de risco, não sendo admitido o registro em
período inferior.
Parágrafo único. A operação classificada na forma do
disposto no caput deste artigo deve permanecer
registrada em conta de compensação pelo prazo mínimo
de cinco anos e enquanto não esgotados todos os
procedimentos para cobrança.
Art. 8º A operação objeto de renegociação deve ser
mantida, no mínimo, no mesmo nível de risco em que
estiver classificada, observado que aquela registrada
como prejuízo deve ser classificada como de risco
nível H.
Parágrafo 1º Admite-se a reclassificação para categoria
de menor risco quando houver amortização significativa
da operação ou quando fatos novos relevantes
justificarem a mudança do nível de risco.
Parágrafo 2º O ganho eventualmente auferido por
ocasião da renegociação deve ser apropriado ao
resultado quando do seu efetivo recebimento.
Considera-se
renegociação
a
Parágrafo
3º
composição de dívida, a prorrogação, a novação, a
concessão de nova operação para liquidação parcial
ou integral de operação anterior ou qualquer outro
tipo de acordo que implique na alteração nos prazos
de vencimento ou nas condições de pagamento
originalmente pactuadas.
Art. 9º É vedado o reconhecimento no resultado do
período de receitas e encargos de qualquer natureza
relativos a operações de crédito que apresentem
atraso igual ou superior a sessenta dias, no
pagamento de parcela de principal ou encargos.
Art. 10. As instituições devem manter adequadamente
documentadas sua política e procedimentos para
concessão e classificação de operações de crédito, os
quais devem ficar à disposição do Banco Central do
Brasil e do auditor independente.
Parágrafo único. A documentação de que trata o caput
deste artigo deve evidenciar, pelo menos, o tipo e os
níveis de risco que se dispõe a administrar, os
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requerimentos mínimos exigidos para a concessão de
empréstimos e o processo de autorização.
Art. 11. Devem ser divulgadas em nota explicativa às
demonstrações financeiras informações detalhadas
sobre a composição da carteira de operações de crédito,
observado, no mínimo:
I - distribuição das operações, segregadas por tipo de
cliente e atividade econômica;
II - distribuição por faixa de vencimento;
III - montantes de operações renegociadas, lançados
contra prejuízo e de operações recuperadas, no
exercício.
Art. 12. O auditor independente deve elaborar relatório
circunstanciado de revisão dos critérios adotados pela
instituição quanto à classificação nos níveis de risco e de
avaliação
do
provisionamento
registrado
nas
demonstrações financeiras.
Art. 13. O Banco Central do Brasil poderá baixar normas
complementares necessárias ao cumprimento do
disposto nesta Resolução, bem como determinar:
I - reclassificação de operações com base nos critérios
estabelecidos nesta Resolução, nos níveis de risco de
que trata o art. 1º;
II - provisionamento adicional, em função da
responsabilidade do devedor junto ao Sistema
Financeiro Nacional;
III - providências saneadoras a serem adotadas pelas
instituições, com vistas a assegurar a sua liquidez e
adequada estrutura patrimonial, inclusive na forma de
alocação de capital para operações de classificação
considerada inadequada;
IV - alteração dos critérios de classificação de créditos,
de contabilização e de constituição de provisão;
V - teor das informações e notas explicativas constantes
das demonstrações financeiras;
VI - procedimentos e controles a serem adotados pelas
instituições.
Art. 14. O disposto nesta Resolução se aplica também às
operações de arrendamento mercantil e a outras
operações com características de concessão de crédito.
Art. 15. As disposições desta Resolução não
contemplam os aspectos fiscais,
sendo de inteira responsabilidade da instituição a
observância das normas pertinentes.
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Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data da sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março de
2000, quando ficarão revogadas as Resoluções nºs
1.748, de 30 de agosto de 1990, e 1.999, de 30 de junho
de 1993, os arts. 3º e 5º da Circular nº 1.872, de 27 de
dezembro de 1990, a alínea "b" do inciso II do art. 4º da
Circular nº 2.782, de 12 de novembro de 1997, e o
Comunicado nº 2.559, de 17 de outubro de 1991.

Vê-se, pois, que a OBOÉ CARD e as demais
empresas do grupo (especialmente a OBOÉ CF), ao cederem ou
receberem cessão de créditos de fatura de cartão de crédito, burlavam
clara e conscientemente a regulamentação do Banco Central a respeito
da classificação do risco desses créditos.

Com efeito, como se demonstrará adiante, as
faturas de cartão de crédito na OBOÉ CARD eram objeto de sucessivas
renovações da data de vencimento – com inclusão na fatura posterior dos
débitos da anterior, mas sem qualquer menção à inadimplência.

Houve clara e deliberada inobservância da
determinação do Banco Central do Brasil supratranscrita de que
“a operação objeto de renegociação deve ser mantida, no mínimo, no
mesmo nível de risco em que estiver classificada, observado que aquela
registrada como prejuízo deve ser classificada como de risco nível H”,
sendo que “considera-se renegociação a composição de dívida, a
prorrogação, a novação, a concessão de nova operação para liquidação
parcial ou integral de operação anterior ou qualquer outro tipo de acordo
que implique na alteração nos prazos de vencimento ou nas condições de
pagamento originalmente pactuadas”, como disposto na resolução citada.
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Também há provas de que considerável
parcela (84%) dos créditos dessas faturas apresentava atraso superior a
180 dias (risco nível H) e exigia, por isso mesmo, na forma da resolução
acima

mencionada,

provisão

de

100%

sobre

o

valor

das

operações – mas, em virtude da falsa informação do grupo empresarial,
esses créditos eram considerados como créditos sem inadimplência, o
que ensejava a provisão de apenas 0,5%.

Trago, inicialmente, as informações contidas
em relatório de inspeção efetivada antes mesmo da intervenção, lavrado
em 25.07.2011, relativo à data-base 12/2010 (passagens do relatório):
Os recentes trabalhos de supewisão na Oboé CFI têm
evidenciado uma série de problemas na instituição,
desde deficiências de controles internos e falhas
contábeis até a superavaliação de ativos, com a
deficiência de constituição de provisões em sua
carteira de crédito.
1.3 HISTÓRICO DE INSPEÇÕES NA OBOÉ
Fatos relevantes da Inspeção Data-Base 31/3/2009 (Pt
0901451557):
a) Inspeção Geral Integrada;
b) Ajustes da fiscalização: de R$ 19,0 milhões,
relativos à provisão de créditos e pendências de
conciliações bancárias, resultando num Patrimônio de
Referência Ajustado de R$ 7,3 milhões negativos;
c) Termo de Comparecimento Desuc/GTFOR-2009/l , de
6/8/2009, que determina promover os ajustes contábeis
e elaborar Plano de Reestruturação no prazo de trinta
dias, prorrogado por igual período;
d) A sociedade não efetuou os ajustes de forma
satisfatória e também não apresentou o Plano de
Reestruturação;
e) Instituição fora da curva do segmento tòi
classificada como "Em Evidência" em 20/8/2009 por
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grave comprometimento da situação econômicofinanceira, descumprimento dos limites patrimoniais
e deficiências de controles internos.
Fatos relevantes da Inspeção Data-Base 30/6/2009 (Pt
1001470824):
f) Inspeção Modular;
g) Ajustes da fiscalização (Desuc/GTFOR-2010/44, de
7/4/2010): R$ 5,8 milhões, sendo R$ 4,0 milhões
relacionados com créditos de baixa liquidez, incluindo
ajustes da fiscalização determinados para a data-base
março/2009 e não efetuados pela CFI;
h) Esses ajustes não foram reconhecidos de
imediato, sob a alegação de que "ocorrências
posteriores (liquidação/cessão 011 reclassificacão)
dispensam tal provisionamento'
i) Verificou-se que a Advisor Gestão de Ativos S.A. tem
se constituído em uma empresa do grupo para a
aquisição de créditos de difícil recuperação, objetivando
limpar o balanço da Oboé C.FI, melhorando a situação
econômica e financeira desta última e ferindo o alt.60 da
Res. 2.836, de 30.5.2001.
j) Iniciou-se a política de transferência de créditos de
baixa liquidez para o Fundo Regente, do qual a Oboé
CFI é a única cotista, evitando o aprovisonamento na
financeira;
Fatos relevantes da Inspeção Data-Base 31/12/2009 (Pt
1001483487):
k) Março a junho/2010: Inspeção Modular;
l) Ajustes da fiscalização: R$ 16,0 milhões, sendo R$ 1
milhões em aplicações da Oboé CFI em cotas do Fundo
Regente, R$ 461 mil em Operações de Crédito, R$ 1.360
mil referente a créditos com ligadas, R$ 344 mil sobre
créditos cedidos com coobrigação, e outros Valores e
Bens R$ 2,6 milhões.
m) 9/6/2010: Lavrado Termo de Comparecimento
Desuc/GABIN-2010/2 que visa promover os ajustes
contábeis das datas-base de 30/6/2009 (R$ 5,8 milhões)
e de 31/12/2009 (R$ 16,0 milhões) e elaborar Plano de
Reestruturação no prazo de trinta dias;
n) 5/7/2010: Apresentado 1 0 Plano de Reestruturação,
prevendo capitalização de R$ 3,0 milhões, que foi
rejeitado pela fiscalização, por contemplar apenas R$ 3,7
milhões dos R$ 16,0 milhões de ajustes determinados
para a data-base de 31/12/2009. Acatado, porém, pela
fiscalização a redução dos ajustes para R$ 13,3 milhões;
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o) 26/7/2010: informado pela CFI que os ajustes da
fiscalização foram contabilizados em 30/6/2009 e em
31/12/2009a resultando em deficiência de PL mínimo de
R$ 6,9 milhões, mas sem publicação dos respectivos
balancetes. Também foi apresentado um 20 Plano de
Reestruturação, prevendo capitalização de R$ 2,5
milhões, sendo R$ 1,0 milhão pleiteado ao DEORF em
junh0/2010.
Analisando o universo das operações sob outros
aspectos, concluiu-se que a maior carteira na CFI é
de operações de CRÉDITO ROTATIVO VINCULADO
AO CARTÃO DE CRÉDITO, originadas na empresa
administradora de cartões Oboé Tecnologia e
Serviços Financeiros S/A (Oboé Card). Essa carteira
corresponde a 93.521 operações, no montante de R$
64.066.179,91
significando 47% do total das
operações de crédito da CFI.
A análise da carteira de operações registrada na CFI
e Fundo Regente, vinculada ao Oboé Card
demonstrou uma situação atípica em relação às
demais operações da CFL Nesta base, não havia
operações nas situações de liquidada, encerrada ou
cancelada. Havia somente operações ativas e em dia,
e ainda com as seguintes características:
a) Estavam classificadas em risco "A";
b) Haviam sido incluídas na carteira em dezembro de
2010 em sete lotes, com datas distintas;
c) Venciam em janeiro/2011, em datas equivalentes a
trinta dias da data registrada no Finance.

Sobre

este

ponto

específico,

merece

transcrição o quanto apurado pela comissão do Banco Central na OBOÉ
CFI (passagens do relatório):
De acordo com o que foi possível apurar, as fraudes
relacionadas à criação de ativos fictícios com base em
operações com cartões de crédito começaram a ser
praticadas pelos ex-administradores a partir de janeiro
de 2007, com base no que foi chamado internamente de
convênio Unique, em referência ao nome comercial dado
aos cartões emitidos pela OBOÉ CARD.
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Entre janeiro de 2007 e a data da intervenção, essas
fraudes tiveram diferentes mecânicas e envolveram não
somente operações ativadas diretamente no grupo 1.6
da OBOÉ CFI, mas também operações ativadas
indiretamente, via FUNDO REGENTE, em momentos
onde a OBOÉ CFI era sua única cotista, além do
FUNDO CLÁSSICO, que também impactou a situação
econômico-financeira da OBOÉ CFI de forma indireta,
como descrito no item 3.2.3. No caso do FUNDO
CLÁSSICO, a fraude causou prejuízos também a
cotistas para os quais o fundo foi distribuído.
Todos os direitos creditórios teoricamente cedidos,
tanto para a OBOÉ CFI quanto para os fundos, eram
registrados nas cessionárias como operações em
dia, independente da situação de inadimplência dos
titulares dos cartões que lhes davam origem. No
caso da OBOÉ CFI, isso era usado como justificativa
para classificar 100% da carteira derivada de
operações com cartões de crédito no nível A da
Resolução 2.682/99, que enseja provisão de somente
0,5% sobre o saldo devedor.
Em todas, a essência era a mesma: ocultar nas
cessionárias a situação de inadimplência dos
titulares dos cartões que davam origem às faturas e
valores a faturar que eram cedidos. Essa situação de
inadimplência só era possível de ser revelada nas bases
de dados do sistema de cartões da OBOÉ CARD, o
"Sistema Card".
Todos os direitos creditórios teoricamente cedidos,
tanto para a OBOÉ CFI quanto para os fundos, eram
registrados nas cessionárias como operações em
dia, independente da situação de inadimplência dos
titulares dos cartões que lhes davam origem. No
caso da OBOÉ CFI, isso era usado como justificativa
para classificar 100% da carteira derivada de
operações com cartões de crédito no nível A da
Resolução 2.682/99, que enseja provisão de somente
0,5% sobre o saldo devedor.
Como característica inerente ao seu negócio,
mensalmente, a OBOÉ CARD gerava faturas para todos
os titulares de cartões por ela emitidos que tivessem
algum tipo de débito, seja de compras, de saques (saque
maisJ0) ou de juros e outros encargos. Com isso, ainda
que o cliente não efetuasse nenhum pagamento do
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saldo devedor de uma fatura, no mês seguinte, era
emitida nova fatura somando ao saldo devedor da
fatura anterior os juros e encargos referentes ao
mês. Com isso, em cartões inadimplentes a períodos
mais
longos,
os
valores
das
faturas
são
significativamente maiores do que o valor do principal
(ou seja, as compras e saques efetivamente feitos pelos
titulares dos cartões). Do valor total das faturas
atrasadas há mais de 180 (cento e oitenta) dias, o
montante total de juros, encargos e tarifas chega a
84% do saldo das faturas, conforme será demonstrado
na tabela 2, mais adiante.
Assim, na prática, ainda que uma fatura relativa a um
cartão inadimplente a um per[odo 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 , o "Sistema Card", inclusive,
deixa de imprimir automaticamente a fatura para envio
ao cliente.
A fim de estimar os efeitos das fraudes Unique e Unique
2 na OBOÉ CFI naquilo que é a essência de tais fraudes,
elaboramos a tabela l, onde analisamos a situação de
atraso dos cartões que deram origem às faturas e
valores a faturar que compunham o saldo contábil em
cada data-base. Para tal, foram correlacionadas as
bases de dados do "Sistema CFI" com as bases de
dados de cartões da OBOÉ CARD, contidas no "Sistema
Card". O primeiro continha tabelas com os arquivos de
cessão relativos aos convênios "Unique" e "Unique 2".
Através do número da fatura ou do número da operação
(no caso do saque mais), informações que constavam no
"Sistema CFI", foram identificados, no "Sistema Card", os
cartões que lhes deram origem. A partir dai, foi verificada
a situação de inadimplência dos titulares dos cartões,
informação obtida através do "Sistema Card". Para o
cálculo do número de dias de atraso, foi considerado o
período entre cada data-base e a data do vencimento da
primeira fatura na qual o titular do cartão ficou
inadimplente, seja por não efetuar qualquer pagamento,
ou por fazer algum pagamento abaixo do mínimo.
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A tabela mostra que, ainda que as cessões fossem
regulares do ponto de vista formai ou do fluxo de
recursos entre cedente (OBOÉ CFI) e cessionária
(OBOÉ CARD), a omissão da situação de
inadimplência dos titulares dos cartões que davam
origem às faturas e valores a faturar que integravam
as cessões nos registros da OBOÉ CFI implicava em
um ativo inflado em valores que variaram de R$ 3.014
mil em junho de 2007 a R$ 49.527 mil em dezembro
de 2010.
O único contrato formal entre OBOÉ CFI e OBOÉ
CARD encontrado que, teoricamente, amparava as
cessões era um contrato genérico, sob o título
"Acordo de Relacionamento. Comercial e Outras
Avenças", assinado em 10.1.2006, anexado às fls.
8561/8562 dos autos do presente inquérito. Sobre tal
contrato, destacamos apenas o item 1.3 da cláusula
primeira que, a respeito dos critérios de elegibilidade
para a concessão de limites pela OBOÉ CFI: "1—
deverão ter no pólo passivo devedores adimplenles,
vedada a concessão a devedor inadimplente ou com
restrições cadastrais".
Em julho de 2011, conforme já mencionado, houve uma
mudança na mecânica operacional envolvida nas
fraudes. Tal mudança ocorreu após o fim da fiscalização
do Banco Central, quando a equipe responsável
conseguiu ter acesso, ainda que limitado, às bases de
dados da OBOÉ CARD, após uma série de obstáculos
interpostos pelos seus ex-administradores. A mudança
atingiu a data-base de junho de 2011, que foi
reprocessada.
Na nova mecânica, deixou de haver o processo através
do qual a tesouraria da OBOÉ CARD selecionava no
Sistema CFI as faturas e valores a faturar que seriam
incluídas em cada cessão. Com isso, não havia mais
vínculo entre os valores ativados na OBOÉ CFI e
números das faturas ou das operações de saque mais
ou compras registradas nas bases de dados da OBOÉ
CARD.
Com a mudança, a tesouraria da OBOÉ CARD passou a
não se envolver mais, sendo a geração das cessões feita
diretamente pela área de desenvolvimento da OBOÉ
CARD, sob instruções da OBOÉ CFI. Para a geração de
operações no convênio Unique 2, que representava a
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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.
As cessões do convênio Unique foram sendo
gradativamente substituídas por cessões para o FUNDO
CLÁSSICO. Como descrito até aqui, apesar da omissão
fraudulenta da situação de inadimplência dos titulares
dos cartões e da falta de formalização, as cessões do
convênio Unique tinham ao menos um aspecto regular,
ou seja, o devido fluxo de recursos entre cedente e
cessionária com a regular contabilização na cessionária.
Para liquidar a operação mantendo ao menos esse
aspecto regular, havia a necessidade de novos recursos.
Esses recursos vieram do FUNDO CLÁSSICO

A tabela a seguir, do relatório da OBOÉ CFI,
mostra o montante desses créditos com inadimplência superior a 180 dias
que transitaram pela OBOÉ CFI, na sistemática do Unique e Unique 2:

Também o levantamento feito pelo Banco
Central, consolidado na informação lavrada por assistente do interventor
constante de f. 1202-1207 do apenso IV, não deixa dúvidas sobre a
cessão de créditos de difícil recuperação, sem essa informação de
inadimplência na cessão ou na classificação de risco, desta feita ao
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FUNDO CLÁSSICO. Vale transcrever algumas passagens importantes da
referida informação:
Detalhando-se o portfólio dos recebíveis cedidos por
faixa de vencimento das faturas, extrai-se que mais da
metade do valor cedido refere-se a faturas de cartões
de crédito vencidas há mais de um ano, de
probabilidade de recebimento, se não impossível,
bastante
remota,
apesar
da
assunção
de
responsabilidade pela Card, em contrato, pela qualidade
dos recebíveis cedidos

Eis a consolidação das cessões feitas ao
FUNDO CLÁSSICO, conforme faixa de risco, as quais, repita-se, eram
feitas sem que constasse essa informação:

Página 90 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

Informações similares constam do relatório da
comissão na OBOÉ CARD:
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.
As cessões referentes ao convênio Unique eram
devidamente contabilizadas na OBOÉ CARD. Até
dezembro de 2009, o saldo do Unique ficava
teoricamente na conta 1.1.2.08.001 (Conta conforme
Sistema Totvs RM, responsável pela contabilidade oficial
da OBOÉ CARL)). 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.
As cessões do convênio Unique foram sendo
gradativamente liquidadas com recursos decorrentes das
cessões para o FUNDO CLÁSSICO (...)
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 CARD, empresas
ligadas, possibilitou que a operação fosse baseada em
uma formalização extremamente frágil.
O único contrato formal entre OBOÉ CFJ e OBOÉ
CARD encontrado que supostamente poderia
amparar as cessões era um contrato genérico, sob o
título "Acordo de Relacionamento Comercial e
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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
CFJ: "I — deverão ler no pólo passivo devedores
adimplenles, vedada a concessão a devedor
inadimplente ou com restrições cadastrais".
Para cada lote de cessão, não havia nenhum tipo de
contrato capaz de formalizar o valor envolvido, as
operações que estavam sendo cedidas, a taxa, ou
mesmo o vencimento. Tudo ficava restrito às
informações inseridas nos sistemas. Assim, surgem
dúvidas sobre a validade formal com que as cessões
eram efetuadas e se, com esse grau de formalização, a
OBOÉ CFI teria instrumento válido para reclamar junto à
OBOÉ CARD os valores referentes aos ativos adquiridos
nas cessões, especialmente em ulna situação de ruptura
como, por exemplo, em uma Intervenção que atingisse
apenas uma das empresas.
5.5.2 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 OBOÉ
CARD 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 CARD. Assim, o papel da
OBOÉ CARD nessa fraude é semelhante ao das fraudes
descritas no tópico 5.5. l , 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.
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
CARD. 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 CARD.
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
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equipe responsável conseguiu ter acesso, ainda que
limitado, às bases de dados da OBOÉ CARD, após uma
série de obstáculos interpostos pelos seus exadministradores. A mudança atingiu a database de junho
de 2011, que foi reprocessada.
Na nova mecânica, deixou de haver o processo através
do qual a tesouraria da OBOÉ CARD selecionava no
Sistema CFI as faturas e valores a faturar que seriam
incluídas em cada cessão. Com isso, não havia mais
vínculo entre os valores ativados na OBOÉ CFI e
números das faturas ou das operações de saque mais
ou compras registradas nas bases de dados da OBOÉ
CARD.
Com a mudança, a tesouraria da OBOÉ CARD passou a
não se envolver mais, sendo a geração das cessões
feita diretamente pela área de desenvolvimento da
OBOÉ CARD, sob instruções da OBOÉ CFL 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.
Além dos convênios Unique e Unique 2, bem como do
FUNDO CLÁSSICO, os direitos creditórios derivados
de cartões de crédito emitidos pela OBOÉ CARD
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 operações 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 2010, sendo baixadas somente em maio
de 2011.
As operações de cartões de crédito ativadas no FUNDO
REGENTE foram totalmente fictícias.
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Afora a comprovação documental e com base
em auditoria promovida pelo Banco Central do Brasil, a prova oral
produzida também foi firme no sentido de que de fato se praticou a
sistemática de cessão de créditos podres pela OBOÉ CARD, com
envolvimento das demais empresas do grupo.

A testemunha José Roberto Nunes Pires,
fiscal do Banco Central que participou da comissão de inquérito,
esclareceu que foram quatro empresas alcançadas, OBOÉ CFI, OBOÉ
DTVM, OBOÉ CARD e CIA DE INVESTIMENTOS OBOÉ; que o grupo
econômico OBOÉ tem várias outras empresas; que o prejuízo foi de cerca
de R$ 180.000.000,00; que foi o maior prejuízo da história do sistema
financeiro nacional, em termos relativos (mais de nove vezes o patrimônio
líquido da instituição); que, em condições normais, seria praticamente
impossível alcançar esse tipo de prejuízo; que em praticamente todas as
operações da empresa havia fraudes; que havia a cessão de créditos de
fatura de cartão de crédito vencidos há vários anos, ou seja, de difícil
recuperação; que esses créditos eram indevidamente classificados como
sendo de nível ‘A’ na forma Resolução 2682 do Banco Central, que
determina a provisão mínima, de meio por cento, baseada no argumento
de que se tratava de carteiras adimplentes; que o nível A seria de baixa
probabilidade de inadimplência, o que não correspondia ao risco real de
inadimplência; que a forma de terem acesso aos dados reais seria apenas
por meio da OBOÉ CARD; que, em virtude disso, houve inclusive uma
discussão séria entre a fiscalização do Banco Central e a empresa, com
atraso significativo dos trabalhos (algo que o depoente jamais viu em 17
anos de profissão), sob a alegação de que o Banco Central não teria
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poderes para fiscalizar uma administradora de cartões de crédito; que
nunca viu esse tipo de recusa em outras instituições financeiras; que,
sempre que o cliente não pagava a fatura de cartão de crédito, era
expedida uma nova fatura, com os encargos, mas com nova data de
vencimento, o que sugeria que o cliente estava sempre em dia; que essa
conduta fazia com que a provisão exigida fosse significativamente inferior
à que seria devida; que os títulos inadimplentes também eram
transferidos para os fundos de investimento, o que inclusive causou
prejuízos aos investidores; que as fraudes aumentavam artificialmente o
patrimônio líquido da empresa, elevando os limites operacionais da
empresa, permitindo que esta se “alavancasse” indevidamente; que as
fraudes permitiam ainda o fluxo de valores em caixa dois; que a
contabilidade da empresa era substancialmente falsa, já que era
alimentada por esses sistemas fraudulentos; que mesmo com essa
manobra de rolar as dívidas (bola de neve), a instituição provavelmente
quebraria inclusive em liquidez (saída maior do que a entrada) em pouco
tempo.

Também a testemunha Francisco Ponte de
Almeida Júnior, Procurador do Banco Central que presidiu as comissões
de inquérito, confirmou essa fraude, ao afirmar que a quantidade de
fraudes era muito grande; que foi um conjunto de fraudes gigantesco;
que, proporcionalmente, a fraude talvez tenha sido a maior da história do
país, considerado o tamanho do capital da empresa e o prejuízo
provocado; que o que se viu foi uma sequência de atos deliberados
destinados a desviar dinheiro; que inexoravelmente se chegaria à quebra
das instituições, sendo questão de mais seis meses ou um ano, quando
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então estouraria tudo; que depois do acesso aos dados da CARD ficou
mais claro o tamanho do problema.

Já a testemunha Rivaldo Pinheiro Filho,
assistente do liquidante, disse que havia uma confusão patrimonial,
organizacional, estrutural, operacional entre as empresas de espantar;
que na verdade era tudo um patrimônio único; que até mesmo
funcionários do próprio grupo tiveram seus CPFs utilizados para geração
de contratos fictícios; que os fundos de investimento adquiriam faturas de
cartão de crédito da CARD que não tinham liquidez; que nesse processo
fraudulento havia participação tanto da OBOÉ CFI, como da OBOÉ
CARD, como da OBOÉ DTVM; que havia também a utilização da
ADVISOR para execução dessas irregularidades; que até mesmo
funcionários do próprio grupo tiveram seus CPFs utilizados para geração
de contratos fictícios.

Já a testemunha Maria do Carmo Oliveira
Novais Bandeira, funcionária da OBOÉ CARD, esclareceu que a OBOÉ
CARD dava faturas como garantia; que também tinha contatos com o
FUNDO CLÁSSICO, em que recebia e-mails da OBOÉ DTVM e da OBOÉ
CFI determinando transferências de faturas àquele fundo; que os e-mails
que recebia já vinham com valores globais e datas de vencimento das
faturas que deveriam ser transferidas.

Por sua vez, a testemunha Thomás Accioly
Pinto Nogueira, funcionário da OBOÉ CFI, disse que os fundos da OBOÉ
eram sempre ligados a recebíveis e a faturas de cartão de crédito da
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OBOÉ CARD; que quem comercializava a carteira de fundos era a OBOÉ
DTVM e quem produzia o lastro dessas operações era a OBOÉ CARD
pelas faturas dos cartões de crédito.

Interessante

consignar que a

testemunha

Adjardo Anibal Lobo disse que dentro da OBOÉ CARD era possível
identificar as faturas que estavam em atraso e há quantos dias.

Ou seja: a OBOÉ CARD (e, por decorrência
lógica, todas as empresas do grupo, dada a manifesta aproximação entre
todos os gestores) sabia perfeitamente quais créditos seus eram de difícil
recuperação, de modo que a cessão deles, com nova data de
vencimento, era evidentemente proposital, com intento fraudulento.

Também foram relevantes as informações
prestadas pela testemunha Arthur Vinicius Vital, funcionário da OBOÉ,
que disse que é de seu conhecimento que alguns dos créditos da OBOÉ
eram cedidos aos fundos de investimento; que as informações sobre
quem era o devedor, data de vencimento, amortização lhe eram
repassadas por OTÁVIO; que não era possível verificar, nesses dados, se
a data de vencimento havia sido renovada, com emissão de nova fatura;
que quem enviava esses dados era alguém da OBOÉ CARD.

Este fato também foi confirmado pela pelo réu
ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, que afirmou que, em relação ao
Sistema CARD, pode dizer que, realmente, as faturas vencidas iam sendo
reincluídas nas próximas faturas, com nova data de vencimento.
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O próprio réu JOÃO GUALBERTO MOREIRA
DE QUEIROZ reconheceu que ficou sabendo, nessa época da inspeção
do Banco Central próxima da intervenção, que a OBOÉ CARD tinha 60
milhões cedidas à OBÉ CFI; que achou essa cessão muito estranha,
considerando que o volume financeiro da OBOÉ era de cerca de 12 a 15
milhões por mês; que chamou MAYNARD para conversar sobre esse
assunto; que exigiu uma reunião sobre esse assunto, da qual participaram
o depoente, JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR, MAYNARD e CICERO; que
nessa reunião foi dito que a situação poderia ser contornada, com
inclusão de dados falsos na contabilidade da OBOÉ CARD; que, em
relação às faturas vencidas expedidas com nova data de vencimento, no
sistema da OBOÉ CARD havia, sim, esse controle a respeito do tempo de
inadimplência.

Também

o

réu

OTAVIO

LINS

LIMA

reconheceu que, em relação aos créditos cedidos pela OBOÉ CARD, era
o responsável por controlar as operações que estavam para vencer e,
quando as faturas venciam, solicitava a renovação das faturas, conforme
orientação de JOSÉ NEWTON.

Embora entenda lícita a sua conduta, o réu
JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS igualmente confirmou a ocorrência
das cessões, com novas datas de vencimento das faturas, ao afirmar que
esse suporte financeiro da OBOÉ CFI à OBOÉ CARD era feito por meio
das cessões de crédito; que, em relação às faturas de cartão
inadimplentes, entende que esse setor não segue as regras do Banco
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Central, motivo pelo qual a renovação das datas de vencimento era fruto
de renegociações legítimas.

De se notar que a justificativa de JOSÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS não merece acolhimento, pois, ainda que
a OBOÉ CARD não estivesse sujeita à fiscalização do Banco Central, a
OBOÉ CFI estava – de modo que, ao adquirir créditos inadimplentes,
deveria registrar essa informação e efetuar as provisões adequadas, a fim
de que seus ativos não fossem indevidamente superavaliados.

Portanto, restou cabalmente comprovada a
ocorrência desse fato imputado na denúncia, consistente na ocultação da
situação de inadimplência dos titulares de cartão de crédito cujas faturas
eram cedidas como direitos creditórios e na criação de ativos fictícios.

2.6. QUINTO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, os
mesmos direitos creditórios relativos a faturas de cartão de crédito,
cedidos pela OBOÉ CARD ao FUNDO CLÁSSICO, já tinham sido cedidos
ao BANCO DAYCOVAL em 23.04.2010, como garantia de empréstimos
contraídos com aquela instituição financeira, a título de cessão fiduciária.

Com isso, os administradores da OBOÉ DTVM,
responsável pelo fundo, teria aceitado como boas as cessões de títulos já
cedidos a outra instituição, conhecendo essa circunstância.
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É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, nega que tenha havido
cessão em duplicidade e argumenta que, em verdade, houve cessão de
direitos sobre faturas no patamar de 100% sobre o crédito do Banco
Daycoval e não 100% de todas as faturas. Ou seja: a garantia dada ao
mencionado banco não abrangeria todo o valor das faturas, de modo que
o restante poderia, sim, ter sido cedido à OBOÉ DTVM.

JOEB
VASCONCELOS,

em

sua

BARBOSA

defesa,

em

GUIMARÃES

relação

à

DE

materialidade

propriamente dita, ou seja, à existência (ou não) do fato afirmado pelo
Ministério Público Federal, não apresentou impugnação, se limitando a
afastar a autoria delitiva, o que será examinado adiante.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, sustentou que a aceitação de faturas já cedidas ao
Banco Daycoval se evidencia pelos contratos de f. 1044-1048, 1050-1056
e 1077-82 do apenso II do IPL, em cotejo com a CCB de f. 1090-1095 e
documento de f. 1207, que comprovam o aceite pela OBOÉ DTVM
dessas

faturas

já

cedidas

anteriormente;

e

argumentou

que

o

conhecimento dessa circunstância seria patente, considerando a notória
simbiose entre as empresas do GRUPO OBOÉ.
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O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais se reportou aos documentos citados pelo Ministério
Público Federal, acrescentando os de f. 1202-1207 do apenso IV, que
tratam das faturas cedidas em duplicidade; bem como rememorou os
depoimentos prestados por Alexandre Rodrigues Silva e por José Roberto
Nunes Pires.

Em suas alegações finais, JOEB BARBOSA
GUIMARÃES DE VASCONCELOS basicamente repisou os argumentos
de sua resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.

O levantamento feito pelo Banco Central,
consolidado na informação lavrada por assistente do interventor constante
de f. 1202-1207 do apenso IV, não deixa dúvidas sobre a efetiva cessão
de títulos que já haviam sido cedidos anteriormente.
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Vale

transcrever

algumas

passagens

importantes da referida informação:
Ao final de abril de 2010, com a finalidade de expandir as
operações com cartões de crédito e demais outros
(combustíveis, private label e dinheiro vivo — este último
"ao portador"), segundo informações oriundas dos
ambiente comercial e financeiro, a Card tomou vários
empréstimos no Banco Dayooval, discriminados no
quadro abaixo. Entre 23/04/2010 e 29/07/2011, o valor
total dos empréstimos era da ordem de R$10milhões.
Tais empréstimos eram garantidos contratualmente
por cessão fiduciária de 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 ou ainda de compras feitas com os
cartões de créditos administrador No DEVEDOR, em
montante equivalente a 100% (cem por cento) do
principal e juros devidos a serem pagos exclusivamente
através de boletos bancários emitidos conforme modelo
padrão estabelecido No BANCO, para crédito em
corrente de titularidade do DEVEDOR mantida junto ao
BANCO, conforme contrato de 23/04/2010 (g.n.).
Os contratos de garantia em alienação fiduciária
referidos previam ainda que a Card responderia pela e
má liquidação dos direitos creditórios cedidos
fiduciariamente em garantia, declarando, sob as penas
da lei, que inexiste qualquer outro financiamento,
desconto ou operação de crédito em relação aos
direitos creditórios cedidos, estando livres de ônus
judiciais ou contratuais; podendo o BANCO conservar
e recuperar a posse dos instrumentos representativos
dos direitos creditórios cedidos contra quem quer que
seja, inclusive o próprio DEVEDOR cedente.
Embora todos os direitos creditórios decorrentes de
operações com cartão de crédito estivessem gravados
com o ônus da alienação fiduciária ao Banco Daycoval, a
Card, mediante contrato, os cedeu novamente, desta
feita ao Fundo Clássico.
Foram 9 (nove) os contratos de cessão ao Fundo
Clássico, todos em menos de um mês, entre
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16/08/2011 e 13/09/2011, em valor total de quase
R$39milhões.
Mais de 81% das faturas cedidas ao Fundo Clássico
constavam das cessões ao Banco Daycoval. Quase
93mil faturas foram cedidas a ambos, algo em torno
de R$22milhões, conforme do quadro abaixo. Do total
das faturas pagas no Banco Daycoval, eram debitados,
automaticamente, os empréstimos garantidos pela
alienação fiduciária.
Além de cessões ao Fundo Clássico de recebíveis já
alienados ao Banco Daycoval, verificou-se que, do
total cedido — R$38.836.004,58 —, diversas faturas
foram cedidas mais de uma vez — em tomo de 30%
em face da acumulação na fatura cedida de valores
não pagos em faturas anteriores, também já cedidas,
conforme se demonstra no quadro a seguir.

Eis os quadros de cessões citado pela
informação transcrita:
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A

situação

também

foi

constatada

pela

comissão de inquérito na OBOÉ CARD (passagens do relatório):
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
fls. 833/858). Como na geração dos arquivos de cessão,
não havia a preocupação de checar se não havia outra
fatura do mesmo cartão, inclufda 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.

Como se vê, ainda que se pudesse acolher a
tese de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS no sentido de que “que,
em verdade, houve cessão de direitos sobre faturas no patamar de 100%
sobre o crédito do Banco Daycoval e não 100% de todas as faturas”,
persistiria a fraude, na medida em que a informação em questão foi
explícita no sentido de que “Mais de 81% das faturas cedidas ao Fundo
Clássico constavam das cessões ao Banco Daycoval. Quase 93mil
faturas foram cedidas a ambos, algo em torno de R$22milhões”, tendo
ainda se constatado que “Além de cessões ao Fundo Clássico de
recebíveis já alienados ao Banco Daycoval, verificou-se que, do total
cedido — R$38.836.004,58 —, diversas faturas foram cedidas mais de
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uma vez — em tomo de 30% em face da acumulação na fatura cedida de
valores não pagos em faturas anteriores, também já cedidas”.

Ou seja: não houve apenas cessão de créditos
de cartão de crédito (genérico) a pessoas jurídicas distintas, mas sim
cessão das mesmas faturas (créditos específicos), a demonstrar de modo
inequívoco a materialidade delitiva.

Essa questão, por ser estritamente documental
e escritural, não demanda a menção a elementos de prova oral.

Portanto, restou cabalmente comprovada a
ocorrência desse fato imputado na denúncia, consistente na cessão de
créditos já cedido anteriormente ao Banco Daycoval, bem como em
cessões da mesma fatura por mais de uma vez.

2.7. SEXTO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, na
execução do sétimo fato (a seguir mencionado), a OBOÉ CFI teria
apresentado informações falsas ao Banco Central, induzindo em erro os
fiscais daquela entidade, na medida em que teriam sido incluídos na
contabilidade da empresa dados fraudulentos para justificar uma pretensa
liquidação de operações (aquisição de ativos fictícios de cartão de crédito,
conforme quarto fato).
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Essa

conduta

teria

causado

prejuízo

à

fiscalização, que se viu impedida de detectar as operações estabelecidas
entre OBOÉ CFI, ADVISOR, OBOÉ DTVM e OBOÉ CARD.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

JOSÉ VICENTE DE ASSIS, em sua defesa, em
relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à existência (ou não)
do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não apresentou
impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que será
examinado adiante.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, nega que tenham sido
fornecidas informações falsas ao Banco Central e afirma que tudo quanto
informado era estritamente verdadeiro.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR,
em sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, sustentou o seguinte: a) que, diferentemente dos casos
de gestão fraudulenta, a prestação de informações corretas, neste caso,
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era possível, de modo que não se aplicaria o princípio da consunção;
b) que foram prestadas informações de aporte de capital da OBOÉ CFI no
FUNDO REGENTE e de compra de ativos da ADVISOR pelo FUNDO
REGENTE, quando a essência da operação era de empréstimo, realizado
através de TED; c) que foi comprovado o disfarce contábil e o
fornecimento dessas informações falsas ao Banco Central.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, sustentou o seguinte: a) que a comissão de
inquérito apurou que, em relação aos repasses à ADVISOR, não havia
informação de que seriam empréstimos, mas sim uma camuflagem para
que parecessem operações de venda de ativos/créditos; b) que os
depoimentos de Alexandre Rodrigues Silva e João Gualberto Moreira de
Queiroz confirmam a ocorrência do crime.

Em suas alegações finais, JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ VICENTE DE
ASSIS basicamente repisou os argumentos de sua resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.
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Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.

De fato, como consignarei adiante, há nos
autos elementos que asseguram que foram prestadas informações de
aporte de capital da OBOÉ CFI no FUNDO REGENTE e de compra de
ativos da ADVISOR pelo FUNDO REGENTE, quando a essência da
operação era de empréstimo, realizado através de TED.

Todavia, diferentemente da compreensão do
Ministério Público Federal, entendo que se aplica ao caso, sim, o princípio
da consunção. É que as circunstâncias deixam evidenciado que essas
informações falsas foram prestadas com a finalidade de fundamentarem
empréstimos vedados. Esse foi o modus operandi, a forma utilizada para
os desvios – sendo, por isso mesmo, mero crime de passagem.

Não houve desígnio autônomo na prestação de
informações falsas ao Banco Central. A finalidade, o dolo, era apenas e
tão somente de desviar os valores. O fato de, na execução, ter havido a
prestação de informações falsas é questão a ser considerada na
dosimetria da pena, não devendo ser alçada à condição de crime
autônomo.
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Por isso, tenho por efetivamente comprovado o
fato imputado, mas aplicável o princípio da consunção à luz do próprio
fato narrado na denúncia, não merecendo este episódio, por isso mesmo,
maiores considerações deste juízo.

2.8. SÉTIMO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, o
FUNDO REGENTE, criado em 2009 pela OBOÉ DTVM, tinha como única
cotista a OBOÉ DTVM.

Os ativos que compunham a carteira desse
fundo seriam constituídos, basicamente, de operações com a empresa
coligada ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S/A.

Acusa que a ADVISOR seria uma empresa
criada e administrada por NEWTON FREITAS, sob a moldura de gestão
de ativos, mas que na verdade serviria de instrumento de desvio de
recursos do GRUPO OBOÉ que atuaria de forma marginal no mercado de
valores mobiliários.

Seria a ADVISOR, então, empresa ligada às
demais do grupo, dada a sua composição e controle societário.

Somente em 2009, através das operações
irregulares entre o FUNDO REGENTE e ADVISOR, teriam sido
repassados R$ 10.343.643,19 da OBOÉ CFI para a ADVISOR.
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Segundo o Ministério Público Federal, tais
repasses seriam, em verdade, empréstimos a empresa coligada.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, nega que tenha havido
empréstimos vedados, na medida em que: a) todas as operações
chegaram a ser devidamente liquidadas e só trouxeram vantagens para a
OBOÉ CFI; b) a ADVISOR funcionou apenas como agente de gestão,
registro e agente de pagamento; c) a ADVISOR não funcionou como
devedora da OBOÉ CFI nem do REGENTE.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR,
em sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, sustentou o seguinte: a) que a concessão de
empréstimos vedados foi comprovada no decorrer das investigações;
b) que esses empréstimos foram disfarçados, tendo a OBOÉ CFI
aportado

valores

no

FUNDO

REGENTE,

os

quais

62%

foram

redirecionados à ADVISOR, como demonstra a tabela de compra de
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ativos constante de f. 2152 do IPL; c) que há comprovação de três
transações em junho de 2009, nos valores de R$ 2.732.680,12,
R$ 2.532.887,00 e R$ 5.078.076,07; d) que esses valores estão em
consonância com os contratos de crédito havidos entre a OBOÉ CFI e a
ADVISOR, presentes nas f. 8627, 8628 e 8630 do apenso I do IPL, os
quais contam com a assinatura de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
e não possuem previsão de garantia; e) que constam ainda outras quatro
operações em julho de 2009, com aportes no FUNDO REGENTE nos
valores de R$ 779.147,78, R$ 346.0502,11, R$ 2.635.431,55 e
R$ 2.038.247,22; f) que essas quatro últimas transações foram
posteriormente utilizadas para aquisição de faturas de cartão de crédito
inadimplentes, ou seja, eram ativos fictícios; g) que, em suma, a OBOÉ
CFI aportava capital no FUNDO REGENTE e este realizava compras de
ativos fictícios da ADVISOR, operações realizadas para mascarar sua
essência de transferências financeiras diretas da OBOÉ CFI para a
ADVISOR, através dos TED constantes de f. 8625-8626 do apenso I do
IPL; h) que, por ser empresa coligada ao GRUPO OBOÉ, estes
empréstimos eram vedados.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, sustentou o seguinte: a) que, no caso de aplicação
de ativos no FUNDO REGENTE, os ativos (faturas de cartões de crédito)
não eram apenas de difícil ou impossível recuperação (faturas
inadimplentes, sem essa informação), mas efetivamente inexistentes,
geradas apenas de forma fictícia; b) que, a despeito da inexistência
desses ativos, a OBOÉ CFI efetivamente aportava recursos no FUNDO
REGENTE, que por sua vez os repassava a à ADVISOR; c) que foram
Página 113 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

detectadas transferência no patamar aproximado de R$ 10.344.000,00;
d) que os contratos com a ADVISOR tinham assinatura de JOSÉ
NEWTON LOPES, possuíam garantia zerada para todos os tipos e como
devedor de fato a ADVISOR; e) que as sete transferências para a
ADVISOR efetivamente caracterizam empréstimo a empresa ligada.

Em suas alegações finais, JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.

De fato, são muitos os elementos que atestam
que a OBOÉ CFI, realmente, efetuou transferências a empresa
(ADVISOR) controlada por seu administrador maior (o controlador JOSÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS), valendo-se para tanto de manobra,
consistente na intermediação do negócio pelo FUNDO REGENTE, com
simulação de transações.
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Sobre

este

ponto

específico,

merece

transcrição o quanto apurado pela comissão do Banco Central na OBOÉ
CFI (passagens do relatório):
5.2.3 Operações com ligadas via FUNDO REGENTE em
2009
O FUNDO REGENTE iniciou suas atividades em
18.5.2009, sendo que até o dia 18.7.2011, teve a OBOÉ
CFI como única cotista. As características de sua
movimentação foram diferentes ao longo do tempo. Do
início de suas atividades até os últimos dias de 2009,
quando se iniciam as aquisições de direitos creditórios
teoricamente derivados de cartões de crédito emitidos
pela OBOÉ CARD, descritas no item 5.2.2 anterior, os
ativos comprados pelo fundo eram, principalmente, de
dois tipos: (a) operações com a ADVISOR e; (b) ativos
de baixa liquidez que foram ajustados pela fiscalização
do Banco Central na data-base de 30/6/2009 para o nível
H, ensejando provisão de 100%. A tabela I abaixo
demonstra as compras até 30.6.2009 (exceto aquelas
que venceram antes da data):
Como demonstra a tabela, um total de R$ 10.344 mil,
cerca de 62% do total aportado pela OBOÉ CFI no
FUNDO REGENTE, foi diretamente para a empresa
ligada ADVISOR GESTÅO DE ATIVOS S.A..
Obtivemos na pasta de documentos do FUNDO
REGENTE os contratos com a ADVISOR referidos com a
letra a na tabela. Em comum aos 3 (três): a) todos são
assinados pelo ex-presidente da OBOÉ CFI; b) possuem
a cláusula 4, referente a valor da garantia, zerada para
todos os tipos; e c) têm como devedor, de fato, a
ADVISOR GESTÅO DE ATIVOS S.A.. A tabela 2 abaixo
resume as informações existentes nos contratos:
Constatamos ainda as transferências financeiras da
OBOÉ CFJ para a ADVISOR nos valores
correspondentes à tabela anterior nas seguintes
datas: 26.6.2009 (R$ 2.500.000,00 e R$ 2.700.000,00) e
29.6.2009 (R$ 5.000.000,00). os valores foram
transferidos via TED emitida através da conta 1040-7,
agência 15900, de titularidade da OBOÉ CFI, junto ao

Página 115 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL
Banco Safra, conforme comprovantes anexados às
fls. 8625/8626.
Cabe ressaltar que, consultando a movimentação do
FUNDO REGENTE no restante do ano de 2009,
constatamos ainda mais 4 (quatro) operações entre a
OBOÉ CFI e a ADVISOR com características
semelhantes às referenciadas anteriormente. Ainda
consultando essa movimentação, verificamos que as 7
(sete) operações entre a OBOÉ CFI e a ADVISOR
realizadas ao longo de 2009 teriam sido liquidadas entre
os dias 23.12.2009 e 7.1.2010. A tabela 3 abaixo mostra
essas supostas liquidações, bem como compras de
ativos lastreados em faturas de cartões de crédito
emitidos pela OBOÉ CARD:
As informações expostas até aqui, portanto, já revelam
indfcios que as referidas 7 (sete) operações do FUNDO
REGENTE com a ADVISOR caracterizam empréstimos a
empresa ligada, fato suficiente para a amparar a
realização de ajustes correspondentes a essas
operações. Contudo, a situação ora descrita é muito
mais grave, na medida em que as aquisições de
ativos fictícios de cartões de crédito, em montante e
data extremamente próximos às datas das
liquidações desses empréstimos, apontam para a
existência de fraude nessas liquidações. Em outras
palavras, ao que tudo indica, o dinheiro dessas
supostas liquidações dos empréstimos apenas
transitava na conta do FUNDO REGENTE, para em
seguida ser retirado dessa conta com fundamento
em aquisição de ativos fictícios de cartões de
crédito.
Não obstante as conclusões apresentadas no parágrafo
anterior, é relevante apresentar ainda algumas
considerações adicionais acerca dos instrumentos que
lastrearam os empréstimos à ADVISOR, bem como das
informações anteriormente prestadas ao Banco Centrai
acerca de tais fatos.
Baseado no exposto, ratificamos o nosso entendimento
inicial que as operações da OBOÉ CFI para a ADVISOR
ativadas via FUNDO REGENTE são empréstimos a
empresa ligada. Tais operações serviram para
desviar, da OBOÉ CFI para a ADVISOR, R$ 10,3
milhões no primeiro semestre de 2009 e R$ 5,5
milhões no segundo semestre de 2009, na medida
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em que esses recursos não retornaram para a OBOÉ
CFI, haja vista que, na prática, essas operações
foram substituídas por operações fraudulentas
teoricamente lastreadas direitos creditórios fictícios
derivados de cartões de crédito emitidos pela OBOÉ
CARD. Adicionalmente, fica evidenciada também a
apresentação de informação fraudada à fiscalizaçao do
Banco Central, induzindo-a ao entendimento equivocado
acerca da real natureza das operações.

Friso que, no relatório, não constam apenas as
conclusões explicitadas acima, mas também toda a apuração contábil e o
rastreio das verbas, tratando-se de conclusão pautada em trabalho
investigativo minucioso.

As considerações probatórias sobre a empresa
ADVISOR e sua inexistência real (mas meramente formal), assim como
sua constituição destinada ao desvio de recursos, já foi abordada no
terceiro fato, motivo pelo qual me abstenho de replicar, aqui, os
fundamentos lá lançados, aos quais me reporto neste momento.

De resto, essa questão, por ser estritamente
documental e escritural, não demanda a menção a elementos de prova
oral.

Pondero, por fim, que, no meu entendimento, a
situação narrada pelo Ministério Público Federal não se amolda a um
empréstimo vedado, mas sim a um desvio de valores. Com efeito, embora
o Banco Central tenha inicialmente se valido da expressão “empréstimo
vedado”, na verdade isso somente se fez para indicar que a operação,
mesmo se tivesse sido formalmente contabilizada, já seria ilegal (tanto
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que houve a imputação de prestação falsas ao Banco Central).
Mas o contexto da denúncia e dos fatos deixa absolutamente claro que
não se tratou de empréstimo, mas sim desvio dos valores respectivos.

Com efeito, restou apurado que “tais operações
serviram para desviar, da OBOÉ CFI para a ADVISOR, R$ 10,3 milhões
no primeiro semestre de 2009 e R$ 5,5 milhões no segundo semestre de
2009, na medida em que esses recursos não retornaram para a OBOÉ
CFI, haja vista que, na prática, essas operações foram substituídas por
operações fraudulentas teoricamente lastreadas direitos creditórios
fictícios derivados de cartões de crédito emitidos pela OBOÉ CARD”.

Por isso, quando da definição jurídica dos
fatos, a ser realizada à frente, considerarei a tipificação relativa ao desvio,
e não ao empréstimo vedado.

Portanto, restou cabalmente comprovada a
ocorrência desse fato imputado na denúncia, consistente no desvio de
R$ 10.343.643,19 da OBOÉ CFI para a ADVISOR, via FUNDO
REGENTE.

2.9. OITAVO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, teria sido
detectada fraude no produto FGC Convênios (Produto nº 6106).
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Nessa espécie de fraude, diferentemente da
tratada no quarto fato, os direitos creditórios de fato existiam, mas haveria
alteração de alguns dados dos contratos, como a data da celebração.

Tais contratos seriam igualmente marcados
com a flag de invisibilidade no “Sistema CFI”, para evitar contestações e
descoberta da fraude.

A finalidade dessas condutas seria acessar
condições mais favoráveis e em maior grau na linha especial criado pelo
Fundo Garantidor de Créditos (FGC), já que tal fundo, como condição
para operações através das quais a OBOÉ CFI captou recursos ao
FUNDO GAMA via emissão de letras de câmbio, exigia garantia de
vinculação a direitos creditórios que atendessem a determinados critérios
de elegibilidade.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, nega a existência de
incorreções.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR,
em sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
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apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, reconheceu que a denúncia não realizou mínima
delimitação dos fatos, impedindo a ampla defesa por parte dos acusados,
pois não foram apontados os dados que teriam sido alterados, tampouco
os critérios de elegibilidade do FGC que teriam sido contornados.
Requereu, por isso, a desconsideração dessa imputação.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, não abordou este ponto específico, embora, do
contexto de sua manifestação, se extraia a sua anuência com as posições
do Ministério Público Federal.

Em suas alegações finais, JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.
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Embora a denúncia, considerada globalmente,
tenha demonstrado uma técnica absolutamente elogiável e apresentado
os fatos de forma bastante completa, inclusive com quadro indicativo dos
crimes imputados e os itens narrativos da acusação respectivos, é forçoso
reconhecer que, exclusivamente neste ponto específico, a peça
acusatória não expôs as circunstâncias do ilícito imputado de forma
suficiente, obstaculizando o exercício do direito de defesa e impedindo a
análise do mérito por parte do juízo.

Tal circunstância foi inclusive reconhecida pelo
próprio Ministério Público Federal, em suas alegações finais.

De fato, o art. 41 do Código de Processo Penal
estabelece que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do
crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Como reconhecido pelo próprio Ministério
Público Federal em suas alegações finais, não foram apontados os dados
que teriam sido alterados, tampouco os critérios de elegibilidade do FGC
que teriam sido contornados – circunstâncias essenciais para que se
possa aferir se realmente ocorreu alteração de dados e se de fato houve
burla aos critérios de elegibilidade do FGC.

Portanto, em relação a esta imputação, a
denúncia deve ser rejeitada.
Página 121 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

2.10. NONO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, a partir
de 2008, os administradores da OBOÉ DTVM, em conluio com os da
OBOÉ CFI, teriam transferido aplicações realizadas nesta [OBOÉ CFI]
para os fundos geridos por aquela [OBOÉ DTVM], à revelia do
consentimento dos respectivos clientes, que continuavam acreditando que
suas aplicações estavam registradas como RDBs (recibos de depósitos
bancários) emitidos pela OBOÉ CFI.

A fraude teria por objetivo alavancar as
carteiras das aplicações dos fundos de investimento administrados pela
OBOÉ DTVM.

Novamente, teriam sido utilizados o “Sistema
CFI” e o “Sistema Finance”, de modo que a contabilidade oficial era
lançada no sistema oficial (Finance) paralelamente aos lançamentos
fraudulentos no “Sistema CFI”, sendo que este último sistema permitia as
informações documentais, como os RDBs físicos, extratos e consultas
chegassem normalmente aos clientes, de modo a camuflar a fraude.

Esse tipo de fraude teria alcançado o patamar
de R$ 23.187.000,00.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.
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OTÁVIO LINS LIMA, em sua defesa, em
relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à existência (ou não)
do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não apresentou
impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que será
examinado adiante.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, nega que tenha havido esse
fato e sustenta que, na verdade, o interventor acolheu precipitadamente
as alegações de clientes no sentido de que aplicações em fundos seriam
originariamente RDBs. Afirma que, com isso, se espalhou a notícia e
várias pessoas passaram a apresentar a mesma alegação, obrigando o
interventor a acatá-las. Argumenta que não apenas o termo de adesão
identifica a existência da aplicação, mas também outros extratos
expedidos pela empresa e encaminhados aos clientes – que não
poderiam invocar desconhecimento da aplicação em fundo. Questiona o
reconhecimento das aplicações como sendo RDBs e inclusive entende
ilegítimo o pagamento levado a efeito pelo fundo garantidor.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR,
em sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.
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JOEB
VASCONCELOS,

em

sua

BARBOSA

defesa,

em

GUIMARÃES

relação

à

DE

materialidade

propriamente dita, ou seja, à existência (ou não) do fato afirmado pelo
Ministério Público Federal, não apresentou impugnação, se limitando a
afastar a autoria delitiva, o que será examinado adiante.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, sustentou o seguinte: a) que a transferência de
aplicações em RDB para fundos de investimento, sem o consentimento
dos clientes, foi devidamente comprovada pela instrução; b) que a
comissão de inquérito do BACEN verificou a aplicação em valores de
fundos de investimento na exata quantia anteriormente aplicada em RDB,
sem o termo de adesão ao fundo do cliente e sem verificação do
atendimento aos requisitos de investidor qualificado, como exigido pelas
normas da CVM; c) que nas tabelas dos sistemas e nas comunicações
aos clientes ainda constava como se sua aplicação estivesse em RDB,
conforme f. 8846-8847 do apenso I do IPL; d) que os depoimentos de Ana
Carolina Barbosa Paz, Raimundo Ferreira Filho, Vanderlan Almeida
Rodrigues, Vicente de Paulo Medeiros Soares, Arianne Rodrigues de
Araújo Saraiva e Jean Carlo Brasileiro de Ângelo confirmam a existência
da fraude.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, basicamente invocou as mesmas razões
ministeriais.
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Em suas alegações finais, JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em suas alegações finais, OTÁVIO LINS LIMA
basicamente repisou os argumentos de sua resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOEB BARBOSA
GUIMARÃES DE VASCONCELOS basicamente repisou os argumentos
de sua resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.

De fato, são muitos os elementos que atestam
que a OBOÉ CFI, realmente, transferiu aplicações realizadas nesta
[OBOÉ CFI] para os fundos geridos por aquela [OBOÉ DTVM], à revelia
do consentimento dos respectivos clientes, que continuavam acreditando
que suas aplicações estavam registradas como RDBs (recibos de
depósitos bancários) emitidos pela OBOÉ CFI.
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Sobre

este

ponto

específico,

merece

transcrição o quanto apurado pela comissão do Banco Central na OBOÉ
CFI (passagens do relatório):
Parte desses RDBs omitidos da contabilidade era
relativo a uma fraude referida em diversos controles
internos da OBOÉ CFI como "New Base". Nessa fraude,
os recursos relativos aos RDBs eram desviados da
OBOÉ CFI no momento da aplicação inicial ou no
momento da renovação. Nos demais casos, os
recursos relativos aos RDBs eram desviados da
OBOÉ CFI e aportados em fundos de investimento
administrados pela OBOÉ DTVM a revelia dos
investidores. Em todas essas situações, os RDBs
eram emitidos normalmente no "Sistema CFI",
gerando todas as externalidades visfveis aos
clientes, mas não eram exportados para o "Sistema
Finance" (exemplos de telas do sistema às fls.
8846/8847).
Cabe ressaltar ainda, no caso das transferências a
revelia, o conluio da OBOÉ CFI com a OBOÉ DTVM,
que cuidava para que nenhuma informação, nem
mesmo dos custodiantes dos fundos, chegasse ao
conhecimento dos aplicadores atingidos, de forma
que esses permanecessem acreditando que suas
aplicações estavam devidamente registradas como
RDBs emitidos pela OBOÉ CFI, e não que eram
titulares de cotas de fundos administrados pela
OBOÉ DTVM. Além disso, exatamente por ser a
revelia dos clientes, a OBOÉ DTVM não exigia a
assinatura dos termos de adesão exigidos pela
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). Tampouco fazia qualquer verificação sobre se
os clientes atendiam aos requisitos de investidor
qualificado aplicado aos fundos, exigência também
da regulamentação da CVM.
Como já foi mencionado, o Liquidante / Interventor, em
decisão conjunta com o FGC, deliberou por reconhecer
esses títulos como RDBs emitidos pela OBOÉ CFI.
Contribuiu para a deliberação: a consistência das
alegações dos clientes que se declaravam não cientes
de que seus investimentos estavam em fundos de
investimento com os documentos apresentados pelos
mesmos; a existência de títulos, como os exemplificados
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acima, com menção expressa à garantia do FGC; a
inexistência na OBOÉ DTVM dos termos de adesão ou
qualquer comprovação quanto ao enquadramento dos
investidores na condição de investidores qualificados,
como exige a regulamentação da CVM; a menção nos
certificados à taxa préfixada, absolutamente incompatível
com fundos de investimento.
Sobre os efeitos das fraudes na captação, podemos
destacar: (a) desviar recursos da Instituição; (b) maquiar
a contabilidade, demonstrando à Supervisão Bancária e
aos usuários de suas demonstrações contábeis uma
situação econômico-financeira artificialmente melhorada
pela omissão do passivo; (c) fraudar os limites
operacionais, reduzindo artificialmente a exigência de
capital regulamentar e; (d) sonegar as contribuições fixas
devidas ao Fundo Garantidor de Créditos No caso da
"New Base", o desvio de recursos era diretamente para
empresas ligadas e se constituía no efeito mais concreto,
sendo os demais acessórios. Já nas demais fraudes,
todas envolvendo fundos de investimento, como os
recursos foram desviados para os fundos, os efeitos
mais concretos foram os outros 3 citados.

A prova testemunhal também é forte na
confirmação desta imputação. Senão, vejamos.

A testemunha José Roberto Nunes Pires,
fiscal do Banco Central que participou das investigações, disse que
alguns fundos da OBOÉ foram alavancados por clientes de RDBs da
OBOÉ CFI que tiveram suas aplicações transferências à sua revelia; que
os fundos de investimento em questão exigiam que se tratasse de
“investidor qualificado”, com assinatura de termos de adesão e ciência do
riscos, o que não ocorria nos casos de aplicação à revelia; que a seleção
dos RDBs que seriam aplicados à revelia tinha participação direta de
JOSÉ NEWTON.
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Também a testemunha Raimundo Ferreira
Filho, cliente da OBOÉ, atestou a transferência de RDB para fundos de
investimento à revelia de clientes, ao dizer que foi cliente da OBOE CFI;
que tinha o valor aproximado de R$ 92.000,00 na letra cambial,
assegurado pelo FGC; que, quando da intervenção, foi informado que sua
aplicação se tratava de swap cambial, que não era garantido pelo FGC;
que essa aplicação foi feita à sua revelia; que não existia autorização para
essa aplicação; que conseguiu reaver R$ 70.000,00 do FGC; que não
conseguiu recuperar o restante; que, na OBOÉ, era atendido por
VANDERLAN.

Já a testemunha Rivaldo Pinheiro Filho,
assistente do liquidante, disse que havia desvios de aplicações em RDB
para os fundos de investimento.

Um dos funcionários da OBOÉ da área de
captação, no caso a testemunha Vanderaln Almeida Rodrigues,
confirmou que teve cliente seu que comprava RDB e, depois da
intervenção, viu que os recursos estavam em fundos de investimento.

Do mesmo modo, a testemunha Vicente de
Paulo

Medeiros

Soares

disse

que

confirma

os

depoimentos

anteriormente prestados; que começou a aplicar na OBOÉ por volta de
2008; que sempre aplicava em produtos que eram cobertos pelo FGC;
que, na época da falência da empresa, tinha menos de R$ 70.000,00
investidos, em RDB; que a OBOÉ mudou a aplicação para fundos de
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investimento, sem seu conhecimento; que só foi formalizada a aplicação
em RDB, e não no fundo, ou seja, não foi assinado termo de adesão.

Sobre este ponto específico da acusação, é
deveras esclarecedor o depoimento da testemunha Ana Carolina
Barbosa Paz, funcionária da OBOÉ, que disse que confirma os
depoimentos anteriormente prestados; que ingressou na OBOÉ em
janeiro de 2007; que foi convidada para ingressar na OBOÉ por JOEB,
quando começaram a ser estruturados os fundos de investimento; que a
coordenação da instituição desses fundos era feita por JOEB e JOSÉ
NEWTON; que é uma exigência da CVM que os cotistas assinem termo
de adesão dos fundos; que, durante levantamentos feitos pela depoente,
percebeu que vários clientes tiveram suas aplicações em fundos de renda
fixa migradas para fundos de investimento sem autorização e sem
assinatura de termos de adesão; que vários gerentes da OBOÉ
confirmaram essa situação, ou seja, que os clientes não tinham
conhecimento da aplicação em fundos de investimento; que levou esse
fato ao conhecimento de JOEB; que JOEB confirmou que essas pessoas
não tinham conhecimento das aplicações; que JOEB providenciou termos
de adesão assinados por esses clientes; que a depoente acredita que
esses termos de adesão tinham assinaturas falsas; que confirma que não
eram pagas comissões aos gerentes dos clientes que tinham seus
investimentos migrados à revelia; que confirma que JOEB passava as
orientações mais comprometedoras aos seus subordinados de forma
verbal; que já trabalhou em outros bancos e estranhou a forma com que
as coisas eram conduzidas na OBOÉ, pois havia pouca fiscalização
interna e muita concentração de poder em poucas pessoas, bem como
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aplicações sem conhecimento dos clientes e sem formalização da adesão
aos fundos; que não era qualquer pessoa que poderia aplicar nos fundos
da Oboé (deveriam ser classificados como investidores qualificados ou
super qualificados), de acordo com as normas da CVM, daí o motivo de
se exigir a assinatura do termo de adesão; que por orientação da OBOÉ
DTVM não eram enviados extratos mensais aos investidores, mas apenas
àqueles que solicitavam; que, pelas circunstâncias, é possível perceber
que essa remessa periódica de extratos não era feita para evitar que os
clientes tomassem conhecimento da aplicação à revelia; que, mesmo
antes da intervenção, clientes já tinham sido apresentado reclamações de
aplicações em fundos à revelia e sem termos de adesão; que JOEB tinha,
sim, conhecimento das aplicações à revelia; que inclusive havia uma
parte operacional, com participação de OTÁVIO LINS, para identificar as
aplicações que deveriam ser migradas à revelia para os fundos, segundo
determinados valores; que tinha fundos que adquiriam créditos da OBOÉ
CFI e outros que adquiriam da OBOÉ CARD.

Vê-se, pois, a adoção de uma verdadeira
política institucional na transferência de aplicações em RDB para os
fundos de investimento, tudo sem conhecimento dos clientes e sem
assinatura de termos de adesão – que, no caso, eram exigíveis por se
tratar de fundos de alto risco, destinados apenas aos chamados
investidores qualificados.
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Também a testemunha Renato Jorge Mourão
Pinto disse que tomou conhecimento de várias reclamações de clientes
da empresa a respeito de condutas tomadas na parte de captação de
recursos.

Outro

cliente

prejudicado,

no

caso

a

testemunha Arianne Rodrigues de Araújo Saraiva, disse que foi cliente
da OBOÉ, desde o ano de 2000 aproximadamente; que tinha aplicação;
que aplicou na sede da OBOÉ; que só fez um tipo de aplicação na OBOÉ,
que era RDB; que nunca autorizou que o valor que tinha em RDB fosse
passado para algum fundo de investimento; que recebia extratos da
OBOÉ; que nesses extratos não vinha a informação de que seus valores
estavam aplicados em fundos de investimento; que nunca assinou termos
autorizando a aplicação em fundos de investimento; que conseguiu
recuperar os valores por meio do FGC; que não foi procurada por
ninguém do grupo de intervenção, mas sim procurou de vontade própria
obter o ressarcimento de seus valores.

Outro

depoimento

extremamente

relevante

sobre este ponto da acusação foi o da testemunha Jean Carlo
Brasileiro de Ângelo, funcionário da OBOÉ, que afirmou que confirma o
depoimento anteriormente prestado perante a comissão do Banco
Central; que seus superiores eram OTÁVIO, JOEB e JOSÉ ITAMAR; que
a transferência à revelia dos clientes, para aplicação em fundos, era
determinada por essas pessoas; que não comunicava os clientes sobre
essa alteração; que era solicitada a migração em massa das aplicações,
de acordo com determinados critérios (valores, data de vencimento da
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aplicação); que, no Sistema CFI, continuava constando como se a
aplicação estivesse em RDB.

Na mesma linha de confirmação do episódio, a
testemunha João Regis Nogueira Matias disse que é procurador do
Estado e também advogado; que foi cliente do grupo OBOÉ em 2010 ou
2011; que não se lembra especificamente se aplicou em CDB ou RDB;
que em nenhum momento foi dito que seu dinheiro seria aplicado em
fundo de risco; que conseguiu ser ressarcido pelo FGC; que teve que
fazer uma correspondência esclarecendo a situação, para conseguir ser
ressarcido; que teve a informação de que o seu valor teria sido transferido
à sua revelia para fundos de investimento de risco; que não assinou termo
de adesão a fundos de investimento.

Outro funcionário da OBOÉ, a testemunha
Arthur Vinicius Vital, também confirmou que teve conhecimento de que
a funcionária ANA CAROLINA, antes da intervenção, tentou cobrar a
existência dos termos de adesão ao fundo; que de fato havia clientes que
não tinham termo de adesão ao fundo.

Não se olvide, ainda, que, como consignado
pelo Ministério Público Federal, nas tabelas dos sistemas e nas
comunicações aos clientes ainda constava como se sua aplicação
estivesse em RDB, conforme f. 8846-8847 do apenso I do IPL.

Como se observa, é farta a prova documental e
testemunhal confirmando a acusação.
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Portanto, restou cabalmente comprovada a
ocorrência desse fato imputado na denúncia, consistente na transferência
de aplicações realizadas na OBOÉ CFI para os fundos geridos pela
OBOÉ DTVM, à revelia do consentimento dos respectivos clientes, que
continuavam acreditando que suas aplicações estavam registradas como
RDBs (recibos de depósitos bancários) emitidos pela OBOÉ CFI.

2.11. DÉCIMO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, a partir
do final de 2008 e início de 2009, teria sido criada, no âmbito da OBOÉ
CFI, uma nova espécie de fraude, consistente na aplicação internamente
denominada de New Base.

A New Base reuniria um conjunto de aplicações
que eram retiradas do “Sistema Finance” (contabilidade oficial), sem
conhecimento ou consentimento dos aplicadores.

Isso seria feito com o propósito de futuro desvio
dessas aplicações para a coligada ADVISOR.

Haveria

seleção

dos

clientes

atingidos

(normalmente com aplicações superiores a R$ 70.000,00), com a
consequente omissão contábil e posterior transferência para a conta da
ADVISOR.
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Novamente, teriam sido utilizados o “Sistema
CFI” e o “Sistema Finance”, de modo que a contabilidade real era lançada
no sistema oficial (Finance) paralelamente aos lançamentos fraudulentos
no “Sistema CFI”, sendo que este último sistema permitia as informações
documentais, como os RDBs físicos, extratos e consultas chegassem
normalmente aos clientes, de modo a camuflar a fraude.

Os desvios foram estimados pela comissão de
inquérito em cerca de R$ 50.000.000,00, apenas em 2009 e 2010.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, alega desconhecer a existência dessa carteira New Base e
sustenta que esse fato nunca foi constatado pelo Banco Central ou pela
auditoria independente. Afirma que nunca houve desvio de valores de
aplicações da OBOÉ CFI para a ADVISOR.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, sustentou o seguinte: a) que o inquérito e a instrução
comprovaram a existência do desvio; b) que, quando um cliente fazia a
renovação de uma aplicação em RDB, tal operação, em vez de ser
registrada como renovação, era registrada como resgate da RDB,
gerando a disponibilidade de valores para a OBOÉ CFI; c) que se
identificou a destinação, por cheques à ADVISOR, desses valores; d) que
tais desvios se comprovam por planilhas armazenadas em computadores
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da OBOÉ CFI; e) que na f. 2191 do IPL há tabelamento dos valores
coincidentes entre os cheques emitidos em favor da ADVISOR e os
valores de RDB; f) que os depoimentos de Jean Carlo Brasileiro de
Ângelo e Alberlucy Azevedo Lima comprovam a existência do desvios.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, basicamente invocou as mesmas razões
ministeriais.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.

De fato, são muitos os elementos que atestam
que, realmente, houve desvio de recursos da OBOÉ CFI para a
ADVISOR, mediante a sistemática denominada New Base (retirada das
aplicações da contabilidade e posterior transferência dos valores
respectivos para a ADVISOR). É dizer: quando um cliente fazia a
renovação de uma aplicação em RDB, tal operação, em vez de ser
registrada como renovação, era registrada como resgate da RDB,
gerando a disponibilidade de valores, que iam da OBOÉ CFI à ADVISOR.
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Sobre

este

ponto

específico,

merece

transcrição o quanto apurado pela comissão do Banco Central na OBOÉ
CFI (passagens do relatório):
Além destas, a OBOÉ CFI praticou fraudes na
captação que consistiram na omissão de obrigações
decorrentes de RDBs por ela emitidos, cujos
recursos foram simplesmente desviados da
Instituição. Essas fraudes, internamente, eram
denominadas "New Base".
Parte desses RDBs omitidos da contabilidade era
relativo a uma fraude referida em diversos controles
internos da OBOÉ CFI como "New Base". Nessa fraude,
os recursos relativos aos RDBs eram desviados da
OBOÉ CFI no momento da aplicação inicial ou no
momento da renovação.
No caso da "New Base", o desvio de recursos era
diretamente para empresas ligadas e se constituía no
efeito mais concreto, sendo os demais acessórios.
A fraude chamada "New Base" era, resumidamente,
um passivo oculto. Ou seja, um RDB emitido pela
OBOÉ CFI, não registrado na contabilidade.
Analisando tombos contábeis e outros registros,
verificamos que ocorria geração de "New Base" de duas
formas distintas. Com novos depósitos ou na renovação.
No primeiro caso, o cliente fazia uma nova aplicação
registrada somente no "Sistema CFI", mas sem o
correspondente registro no "Sistema Finance" e,
consequentemente, na contabilidade. Nesse caso,
verificamos que os tombos indicam apenas o trânsito dos
recursos nas rubricas de disponibilidades (débito e
crédito em rubricas de disponibilidades, exemplos às fls.
8837/8845). Ou seja, é como se os recursos financeiros
entrassem e imediatamente saíssem da contabilidade,
sem sensibilizar a rubrica passiva de depósitos a prazo.
Já quando um RDB era transferido para a "New Base" no
momento em que um cliente fazia a renovação; para a
contabilidade, era como se o RDB tivesse sido resgatado
no vencimento (exemplos às fls. 8832/8836). Ou seja, o
RDB era baixado no "Sistema Finance" e,
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consequentemente, na contabilidade. Mas, no "Sistema
CFJ", era emitido o novo RDB correspondente à
renovação. Nesse caso, o lançamento contábil padrão
correspondente ao resgate fictício era exatamente o
mesmo do que ocorria quando havia um resgate real de
RDB. Debitava-se a rubrica passiva que registrava os
depósitos (4.1.5.10.20-5) creditando uma conta
transitória e, em seguida, debitava-se essa conta
transitória contra um crédito em disponibilidades. A
diferença era que quando ocorria um resgate real, os
recursos correspondentes ao crédito em disponibilidades
iam para a conta do cliente que estava resgatando. Nos
resgates fictícios, correspondentes à "New Base",
obviamente, os recursos não iam para o cliente, que
estava apenas renovando sua aplicação.
Assim, pela análise da referida alínea 9, pode-se
estimar que foram desviados da Oboé CFI, entre 2009
e 2010, no mínimo, R$ 50 milhões.
O rastreamento dos recursos potencialmente desviados
da OBOÉ CFI através da fraude na captação
denominada internamente "New Base", cuja mecânica
operacional está descrita no item 5.3, é bem mais
complicado do que nas fraudes relacionadas à criação
de ativos fictícios. Tal dificuldade vem basicamente do
fato de que, enquanto a criação de ativos fictícios ocorria
em lotes que abrangiam várias operações, as fraudes na
captação aconteciam operação a operação, ficando
limitada aos valores dos RDBs envolvidos.
Assim, para conseguir colher alguns exemplos capazes
de comprovar o desvio de recursos por meio deste tipo
de fraude, esta Comissão tomou por base primariamente
controles internos em arquivos EXCEL utilizados pela
área de captação para, a partir de então, verificar
lançamentos contábeis no "Sistema Finance", executar
as consultas dos títulos no "Sistema CFI" e solicitar
cópias dos cheques aos bancos, comprovando assim o
desvio de recursos.
O principal arquivo utilizado foi uma pasta EXCEL que
contém planilhas diárias desde outubro de 2006
denominada "CONTROLE PARA CHEQUE(S), DOC(S)
E TED(S) (CAPTAÇÃO)". Tais planilhas eram utilizadas
no fluxo operacional entre as áreas de captação e
tesouraria. Através delas, os funcionários da área de
captação davam as ordens para que a tesouraria
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efetuasse os pagamentos relacionados às captações.
Cabe ressaltar que esta pasta contém controles
relacionados também a captações da ADVISOR
GESTÃO DE ATIVOS S.A., empresa que, como
explicado no item 5.6, funcionava utilizando a estrutura
física e de pessoal da OBOÉ CFI e sobre a qual foram
identificadas evidências de atuação em mercado
marginal.
Outro controle interno em planilhas EXCEL importante
no trabalho de rastreamento foram as planilhas de
"Movimento Diário de Captação". Tratam-se de planilhas
diárias desde 2008, que utilizamos basicamente para
cruzar os valores dos títulos com os lançamentos
contábeis no razão já que, muitas vezes, esses últimos
eram feitos de forma agrupada. Cabe ressaltar que
esses e outros controles colhidos junto à Instituição e
utilizados como base em alguns procedimentos
investigativos desta Comissão de Inquérito foram
devidamente organizados e catalogados, permanecendo
à disposição para desdobramentos posteriores.
Baseado na pasta "CONTROLE PARA CHEQUE(S),
DOC(S) E TED(S) (CAPTAÇÃO)" selecionamos
lançamentos cuja coluna "discriminação" fazia
referência a transferências de RDBs para "New
Base" ou para a ADVISOR. Com base nessa seleção
solicitamos formalmente às instituições financeiras as
cópias dos respectivos cheques, cuja numeração
obtivemos dos controles da própria tesouraria da OBOÉ
CFI. A tabela I abaixo mostra os pagamentos
selecionados. As colunas data, valor e discriminação
mostram as informações obtidas através da pasta
"CONTROLE PARA CHEQUE(S), DOC(S) E TED(S)
(CAPTAÇÃO)".
Todos os cheques solicitados listados na relação
acima foram devidamente recebidos das instituições
financeiras e juntados aos presentes autos, seguindo
numeração constante da última coluna. Em comum a
todos eles o fato de serem nominativos à ADVISOR
GESTÃO DE ATIVOS S.A. e de não possuírem
endosso, confirmando que as cártulas foram, de fato,
depositadas na conta da citada empresa. Em comum
ainda o fato de serem assinados pelo ex-presidente,
Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS e, no verso,
conterem a referência "Este cheque destina-se: RDB
xxxxxx""
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Cabe ressaltar ainda que, até onde pudemos apurar,
examinando a pasta "CONTROLE PARA CHEQUE(S),
DOC(S) E TED(S) (CAPTAÇÃO)", O destino padrão
dos recursos em todos os lançamentos cuja
discriminação fazia referência a transferência para
"New Base" era a ADVISOR.
O exemplo I refere-se a um cheque no valor
R$ 9.735,82. A figura I abaixo mostra exatamente a tela
da pasta "CONTROLE PARA CHEQUE(S), DOC(S) E
TED(S) (CAPTAÇÃO)".
Finalmente, na planilha de movimento diário de
captação, confirmamos que o valor dos RDBs
transferidos para a New Base constam do total lançado
na contabilidade como resgate de RDBs, conforme
tabela 8 abaixo.
Finalmente, a figura 4 abaixo mostra o sétimo exemplo
selecionado da pasta "CONTROLE PARA CHEQUE(S),
DOC(S) E TED(S) (CAPTAÇÃO)", relativo a uma
transferência para a "New Base" de R$ 185.271,57 de
RDB da Construtora Alves Lima, cliente 306159, em
8/2/2011
Os 7 exemplos demonstrados corroboram a mecânica da
fraude "New Base" descrita genericamente no item 5.3.
Ou seja, os RDBs são renovados no "Sistema CFI", que
é o sistema de FrontOffice, de onde saem todas as
interfaces com o cliente, como emissão dos certificados
físicos, extratos, consultas, etc.. Ou seja, por todas as
informações a que o cliente tem acesso, sua aplicação é
renovada, ainda que, muitas vezes, com reagrupamento
de valores dos títulos. No entanto, internamente, no
"Sistema Finance", que alimenta a contabilidade e os
lançamentos financeiros, os RDBs incluídos na fraude
"New Base" são resgatados. A diferença para os
resgates regulares é que, enquanto nesses os recursos
dos títulos resgatados são creditados para a conta do
cliente, os recursos correspondentes aos RDBs
incluídos na "New Base" são desviados para a
empresa ligada ADVISOR, através de cheques
nominais assinados pelo ex-presidente da OBOÉ
CFI..
O padrão dos 7 exemplos demonstrados é seguido
para todos os títulos incluídos na fraude "New Base",
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conforme várias outras situações verificadas ao
longo do inquérito. Assim, sempre há a renovação no
"Sistema CFI", embora muitas vezes com
reagrupamentos que dificultam a identificação direta.
Sempre há a baixa na contabilidade, embora a
identificação do valor baixado da rubrica que registra
as obrigações por RDBs emitidos requeira consulta
em planilha de movimento diário de captação. E
sempre
há,
contabilmente,
o
débito
em
disponibilidades.
Acompanhando o débito em disponibilidades, em
todos os casos verificados, há a emissão de cheque
nominal à ADVISOR, conforme pudemos apurar nos
controles da área de captação. No entanto, nem sempre
há o depósito na conta da ADVISOR, como ocorreu nos
7 exemplos demonstrados. Houve casos em que o
cheque não era depositado e, com isso, o lançamento a
débito de disponibilidades gerava pendência de
conciliação bancária que acabava compensando outras
pendências de conciliação bancária geradas por outras
fraudes, dificultando o rastreamento e a comprovação da
forma que fizemos com os 7 exemplos anteriores.

Como se vê, o trabalho documental e contábil
levado a cabo pelo Banco Central evidenciou, de um modo muito claro, o
funcionamento da sistemática do New Base, com desvio dos recursos
correspondentes.

Saliento que apenas algumas passagens do
relatório foram citadas, havendo inúmeras tabelas, números de cheques,
cruzamento de dados da contabilidade com os sistemas, dentre outros
instrumentos de auditoria utilizados para detecção dos desvios.

Como constou do relatório, sempre o destino
dos recursos era a ADVISOR, empresa em relação à qual já teci
considerações nesta sentença a respeito de seu caráter instrumental para
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o cometimento de fraudes e desvios e acerca de sua existência
meramente formal.

O Banco Central reconheceu a dificuldade de
identificação do destinatário final dos recursos desviados, tendo em vista
que a fraude era destinada exatamente para impedir essa detecção. De
todo modo, restou apontado que a ADVISOR figurou sempre ao menos
como intermediária dos desvios.

A prova oral também confirmou o efetivo desvio
por meio da sistemática do new base.

A testemunha José Roberto Nunes Pires,
fiscal do Banco Central que participou das investigações, disse que a new
base foi uma forma de desviar recursos da empresa, pois as aplicações
eram retiradas da contabilidade e sacadas, mas mantidas no sistema de
frente de loja, a fim de enganar os clientes no sentido de que os valores
ainda estariam investidos.

Também a testemunha Francisco Ponte de
Almeida Júnior, Procurador do Banco Central que presidiu as
investigações, afirmou que, em relação à sistemática do new base,
quando se ia fazer um RDB, este RDB não era registrado no sistema
como existente, ou então na hora da renovação não se lançava esta, de
modo que se ocultava uma dívida da instituição financeira, ou seja, se
tinha débitos perante terceiros mas não se registrava, de modo que a
situação econômica da empresa parecia mais saudável; que houve sim
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desvio de recursos na empresa, mas foi difícil identificar o montante total,
pois muitas das fraudes se destinavam exatamente a impedir o
rastreamento do destino dos valores; que os valores desviados eram
repassados à empresa ADVISOR e, de lá, não pode precisar exatamente
o destino; que a ADVISOR foi a principal destinatária dos recursos
desviados.

Um dos próprios funcionários da OBOÉ, no
caso a testemunha Jean Carlo Brasileiro de Ângelo, confirmou que os
valores do new base iam para a ADVISOR.

Relevante neste ponto foi o depoimento da
testemunha Alberlucy Azevedo Lima, que confirmou que era comum o
resgate de valores da ADVISOR em cheques nominais, muitas vezes
sacados pelos próprios funcionários da OBOÉ; que os valores em espécie
sacados por JOSÉ NEWTON eram normalmente tirados da OBOÉ CFI ou
da ADVISOR.

Vê-se, pois, a efetiva ocorrência de desvios da
OBOÉ CFI para a ADVISOR, especialmente pela sistemática do new
base, alguns desses com identificação dos destinatários finais e outros
não, em virtude da complexidade das fraudes, do trânsito de recursos por
contabilidade paralela e pela ocultação intencional do destino final dos
recursos por manobras contábeis. De todo modo, o Banco Central, após
auditoria minuciosa, estimou, com base em critérios objetivos, os desvios
em, no mínimo, R$ 50.000.000,00.
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Portanto, restou cabalmente comprovada a
ocorrência desse fato imputado na denúncia, consistente no desvio de
recursos da OBOÉ CFI para a ADVISOR, mediante a sistemática
denominada New Base (retirada das aplicações da contabilidade e
posterior transferência dos valores respectivos para a ADVISOR), no
patamar de R$ 50.000.000,00.

2.12. DÉCIMO PRIMEIRO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, ainda no
contexto de conluio contra os próprios aplicadores, teria sido criado no
âmbito da OBOÉ DTVM um produto denominado Swap.

Esses títulos Swap consistiriam na captação de
recursos com taxa mínima de rendimento (sem prejuízo de uma
rentabilidade superior, caso o fundo rendesse mais do que a taxa
previamente estabelecida).

Todavia, os clientes na verdade não teriam
contratado esse serviço, mas sim teriam apenas efetuado RDBs, com as
garantias ínsitas a estas aplicações.

O liquidante e o Fundo Garantidor, para manter
a credibilidade do sistema financeiro, inclusive reconheceram a natureza
de RDBs dessas aplicações, para evitar prejuízos aos clientes.
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Esse tipo de fraude teria alcançado o patamar
de R$ 11.840.000,00.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, sustenta que o mercado
financeiro está repleto de fundos de investimento que oferecem a opção
Swap e que essa opção não desfigura a aplicação em fundo de
investimento.

JOEB
VASCONCELOS,

em

sua

BARBOSA

defesa,

em

GUIMARÃES

relação

à

DE

materialidade

propriamente dita, ou seja, à existência (ou não) do fato afirmado pelo
Ministério Público Federal, não apresentou impugnação, se limitando a
afastar a autoria delitiva, o que será examinado adiante.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, sustentou que a emissão dos certificados de aplicação
restou comprovada, conforme f. 7222, 7227, 7247, 7418, 8145, 8247 e
8386 do apenso I do IPL.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, sustentou o seguinte: a) que vários detentores dos
certificados alegaram não terem autorizado qualquer aplicação em fundo,
afirmando terem sido informados que seus investimentos eram em RDBs
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e contariam com as garantias do FGC aplicáveis a estes; b) que, em
alguns desses certificados, listados na tabela 1 de f. 2484 desta AP e
anexados ao apenso I, constava expressamente a frase “este recibo
representa depósito a prazo com a garantia do FGC e será resgatado no
vencimento em favor do investidor”; c) que, nessas circunstâncias, o FGC
acabou por reconhecer esses títulos como RDB; d) que essa fraude ainda
tinha o condão de sonegar as contribuições devidas ao FGC; e) que os
depoimentos de Otávio Lins Lima, Ana Carolina Barbosa Paz, Jean Carlo
Brasileiro de Ângelo e Alexandre Rodrigues Silva confirmam a ocorrência
da fraude.

Em suas alegações finais, JOEB BARBOSA
GUIMARÃES DE VASCONCELOS basicamente repisou os argumentos
de sua resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.
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De fato, são muitos os elementos que atestam
que, realmente, houve a emissão desses swaps, em alguns casos à
revelia dos próprios clientes – e, o que é principal, com a indevida
informação no certificado de aplicação de que esse tipo de título teria
garantia do FGC, o que inclusive acabou fazendo com que esse ente
indenizasse os portadores desse título, para garantir a credibilidade do
sistema.

Sobre

este

ponto

específico,

merece

transcrição o quanto apurado pela comissão do Banco Central na OBOÉ
CFI (passagens do relatório):
Conforme já mencionado no tópico 3.2.2, fraudes
praticadas pela OBOÉ CFI em conluio com a OBOÉ
DTVM envolveram a transferência de captações em
RDBs (Recibos de Depósito Bancário) para fundos
administrados pela OBOÉ DTVM a revelia dos clientes.
Envolveram ainda a emissão de títulos pela OBOÉ
DTVM
(denominados
"CERTIFICADO
DE
APLICAÇÃO") que, por conta de suas características
irregulares, vieram a ser equiparados a RDBs, mas
cujos recursos foram direcionados para fundos
administrados pela OBOÉ DTVM. Essas últimas
fraudes eram chamadas internamente de "swaps".
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No entanto, após a Intervenção, vários detentores
desses certificados alegaram não terem autorizado
qualquer aplicação em fundo, afirmando terem sido
informados que seus investimentos eram em RDBs e
contariam com as garantias do FGC aplicáveis aos
mesmos. Além disso, em alguns desses certificados,
listados na tabela I abaixo e anexados ao presente
inquérito, constava a expressamente a frase: "Este
recibo representa depósito a prazo com a garantia do
FGC e será resgatado no vencimento emfavor do
investidor. ' .
Como já foi mencionado, o Liquidante / Interventor, em
decisão conjunta com o FGC, deliberou por
reconhecer esses títulos como RDBs emitidos pela
OBOÉ CFI. Contribuiu para a deliberação: a consistência
das alegações dos clientes que se declaravam não
cientes de que seus investimentos estavam em fundos
de investimento com os documentos apresentados pelos
mesmos; a existência de títulos, como os exemplificados
acima, com menção expressa à garantia do FGC; a
inexistência na OBOÉ DTVM dos termos de adesão ou
qualquer comprovação quanto ao enquadramento dos
investidores na condição de investidores qualificados,
como exige a regulamentação da CVM; a menção nos
certificados à taxa préfixada, absolutamente incompatível
com fundos de investimento.

O valor assumido pela OBOÉ CFI na data da
Intervenção, R$ 11.840 mil, equivale a pouco
mais de 50% do passivo potencialmente omitido
pelos "swaps".

A

testemunha

Raimundo Ferreira Filho

confirmou que foi cliente da OBOE CFI; que tinha o valor aproximado de
R$ 92.000,00 na letra cambial, assegurado pelo FGC; que, quando da
intervenção, foi informado que sua aplicação se tratava de swap cambial,
que não era garantido pelo FGC; que essa aplicação foi feita à sua
revelia; que não existia autorização para essa aplicação; que conseguiu
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reaver R$ 70.000,00 do FGC; que não conseguiu recuperar o restante;
que, na OBOÉ, era atendido por VANDERLAN.

O próprio réu JOEB BARBOSA GUIMARÃES
DE VASCONCELOS reconheceu que entende que a prática do SWAP
não era irregular, reconhecendo que era praticado no âmbito da OBOÉ
DTVM.

Também o réu OTAVIO LINS LIMA disse que
não via nenhuma irregularidade no certificado swap; que os certificados já
eram padronizados da empresa. Esse mesmo réu já havia prestado
depoimento na fase administrativa, nos seguintes termos:
existia uma forma de captação. internamente
denominada de swap, onde era emitido um certificado de
aplicação,' esse certificado saía como de emissão da
Oboé DTVM; os recursos iam para os fundos de
investimento; o certificado apresentava uma laxa
prefixada mas, até onde o depoente sabe. a
remuneração era da seguinte forma: pagava-se o
rendimento do fundo e, se esse valor fosse i'!ferior ao
prefixado, o crédito da diferença era efetuado para o
cliente.

Também o réu JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS reconheceu que o swap de fato existia, mas entende que nisso
não havia irregularidade alguma.
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Ademais, como bem pontuado pelo Ministério
Público Federal em suas alegações finais, a emissão dos certificados de
aplicação restou comprovada, conforme f. 7222, 7227, 7247, 7418, 8145,
8247 e 8386 do apenso I do IPL.

Listou ainda o Ministério Público Federal, na
tabela 1 de f. 2484 desta AP e anexados ao apenso I, certificados em que
constava expressamente a frase “este recibo representa depósito a prazo
com a garantia do FGC e será resgatado no vencimento em favor do
investidor”.

Não se pode ainda olvidar a consequência
apontada pelo Ministério Público Federal de que essa fraude ainda tinha o
condão de sonegar as contribuições devidas ao FGC

No caso, a existência dessa sistemática é
evidente. A questão é que os réus insistem em sustentar a sua
legitimidade. O fundamental, a meu sentir, está no fato de que os
recursos eram transferidos para fundos de investimento da OBOÉ DTVM,
sem conhecimento dos clientes – que, com isso, passavam a assumir
riscos, não obstante o certificado respectivo indicasse que essas
aplicações eram garantidas pelo FGC, o que não correspondia à verdade.

Portanto, restou cabalmente comprovada a
ocorrência desse fato imputado na denúncia, consistente na emissão
desses certificados de aplicação swaps, em alguns casos à revelia dos
próprios clientes – e, o que é principal, com a indevida informação no
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certificado de aplicação de que esse tipo de título teria garantia do FGC, o
que inclusive acabou fazendo com que esse ente indenizasse os
portadores desse título, para garantir a credibilidade do sistema.

2.13. DÉCIMO SEGUNDO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, na
execução dos nono, décimo e décimo primeiro fatos, a contabilidade da
OBOÉ CFI e da OBOÉ DTVM foi objeto de fraude, com prestação de
informações falsas ao Banco Central quanto à situação financeira e
operações.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, nega que tenham sido
fornecidas informações falsas ao Banco Central e afirma que tudo quanto
informado era estritamente verdadeiro.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR,
em sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.
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JOEB
VASCONCELOS,

em

sua

BARBOSA

defesa,

em

GUIMARÃES

relação

à

DE

materialidade

propriamente dita, ou seja, à existência (ou não) do fato afirmado pelo
Ministério Público Federal, não apresentou impugnação, se limitando a
afastar a autoria delitiva, o que será examinado adiante.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, requereu a aplicação do princípio da consunção, já que
este fato teria sido mero meio para execução da gestão fraudulenta.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, não abordou este ponto específico, embora, do
contexto de sua manifestação, se extraia a sua anuência com as posições
do Ministério Público Federal.

Em suas alegações finais, JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOEB BARBOSA
GUIMARÃES DE VASCONCELOS basicamente repisou os argumentos
de sua resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.
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Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.

Em verdade, considerando o reconhecimento
dos fatos acima analisados (nono, décimo e décimo primeiro fatos), por
óbvio e como consequência lógica e necessária haveria a prestação de
informações falsas ao Banco Central, já que a finalidade da fraude era
justamente gerir fraudulentamente a instituição financeira, maquiando sua
contabilidade e permitindo o desvio de valores.

Tem-se, em verdade, um pós-fato impunível,
um resultado inerente ao primeiro fato criminoso antes constatado, daí por
que o próprio Ministério Público Federal reconheceu que o caso é de
aplicação do princípio da consunção, motivo pelo qual este fato não
merece maiores considerações.

2.14. DÉCIMO TERCEIRO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, na
execução dos nono, décimo e décimo primeiro fatos, os administradores
da OBOÉ CFI induziram e mantiveram em erro os investidores,
prestando-lhes informações falsas quanto às aplicações de RDBs que à
sua revelia foram transferidas para fundos de investimento, sendo que os
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investidores recebiam normalmente informações inverídicas sobre a
integridade das respectivas operações.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, nega a existência de
irregularidades e questiona o desconhecimento dos clientes sobre suas
aplicações, na medida em que recebiam os extratos informativos.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR,
em sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, requereu a aplicação do princípio da consunção, já que
este fato teria sido mero meio para execução da gestão fraudulenta.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, não abordou este ponto específico, embora, do
contexto de sua manifestação, se extraia a sua anuência com as posições
do Ministério Público Federal.
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Em suas alegações finais, JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.

Em verdade, considerando o reconhecimento
dos fatos acima analisados (nono, décimo e décimo primeiro fatos), é de
se reconhecer que a indução e a manutenção em erro dos investidores foi
um meio necessário e o modus operandi inerente à fraude – sendo certo
que, para que pudesse haver a gestão fraudulenta na forma em que
desenvolvida, seria necessário praticar os atos em questão

Tem-se, em verdade, um crime meio, vinculado
ao fato criminoso reconhecido, daí por que o próprio Ministério Público
Federal reconheceu que o caso é de aplicação do princípio da consunção,
motivo pelo qual este fato não merece maiores considerações.
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2.15. DÉCIMO QUARTO FATO

Verifico que esta parcela da imputação, relativa
à sistemática do chamado New Base, já constou da acusação quando da
acusação do décimo fato.

O Ministério Público Federal, aparentemente, a
narrou por duas vezes ao longo da denúncia e, quando da
individualização dos fatos no quadro de f. 102-104, volume 01, desta AP,
acabou por repeti-lo no décimo fato e no décimo quarto fato.

Tanto é assim que o próprio Ministério Público
Federal, em suas alegações finais, ao tratar dos crimes de desvio
(f. 2448-2451, volume 12, desta AP), se reportou aos terceiro, décimo e
décimo quarto fatos (três fatos, portanto) – mas, em seu pedido, requereu
a condenação pela prática desses crimes por apenas duas vezes.

Assim, essa imputação constituiu bis in idem e,
por isso não deve ser novamente conhecida.

2.16. DÉCIMO QUINTO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, a OBOÉ
CFI oferecia, como serviço financeiro, a emissão de cartas de fiança.
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Todavia, esses serviços não eram lançados em
contabilidade (nem na oficial contida no “Sistema Finance”, nem na
extraoficial contida no “Sistema CFI”).

Teriam sido emitidas, pelo menos, 559 cartas
de fiança, no valor global de R$ 40.737.000,00.

A omissão da existência dessas cartas no
sistema contábil acabava por alterar a os limites operacionais da
instituição financeira, em virtude da supressão de obrigações assumidas.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, afirma que todas as emissões
foram devidamente registradas e as respectivas receitas contabilizadas.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, sustentou: a) estar comprovada a emissão das cartas de
fiança, conforme a tabela de f. 70 desta ação penal, bem como a planilha
de f. 8525-8538 do apenso I do IPL, com emissão de 559 cartas de fiança
no valor global de R$ 40.737.000,00, com percepção de comissões pela
OBOÉ CFI no valor de R$ 419.000,00; b) não haver registro dessa
emissão na contabilidade, no Sistema CFI ou no Sistema Finance.
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O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, sustentou o seguinte: a) que a OBOÉ CFI inclusive
sofreu execuções das cartas de fiança por esta emitidas, conforme
f. 6539-6582 do apenso I; b) que a tabela de f. 2503-2504 desta AP indica
beneficiários das cartas; c) que o crime também se comprova pelos
documentos de f. 6578 do apenso I (comprovação do pagamento de uma
carta de fiança pelo TRT-15) e de f. 6576 do apenso I (consulta da
ANVISA acerca da documentação necessária para execução de garantia);
d) que a omissão da OBOÉ CFI na contabilização das cartas de fiança
era tamanha que, até mesmo nas cartas de fiança honradas, a saída de
recursos da OBOÉ se dava como suposto CDC à afiançada – e não como
pagamento da carta honrada; e) que a inexistência dos registros
contábeis se atesta pela declaração formal do contador da OBOÉ CFI,
conforme f. 6536-6538 do apenso I.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.
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De fato, há elementos precisos e seguros de
que atestam que a OBOÉ CFI realmente expedia cartas de fiança, mas
não fazia qualquer anotação contábil a respeito, o que acabava por alterar
a os limites operacionais da instituição financeira, em virtude da
supressão de obrigações assumidas.

Sobre

este

ponto

específico,

merece

transcrição o quanto apurado pela comissão do Banco Central na OBOÉ
CFI (passagens do relatório):
Chegou a essa Comissão a informação de que a OBOÉ
CFI oferecia aos clientes, como produto, a emissão
de "Carta de Fiança Bancária". No entanto, a
contabilidade não aponta registro algum de emissão
de cartas de fiança nas rubricas específicas".
Tampouco os sistemas "Finance" ou o "CFI" indicam
qualquer tipo de controle de emissão deste tipo de
instrumento.
Obtivemos junto à área jurídica da OBOÉ CFI
documentação dando conta de execuções sofridas
pela referida empresa por conta de cartas de fiança
por ela emitidas (fls. 6539/6582). A documentação
serviu para corroborar a informação sobre o
oferecimento desse produto aos clientes.
Além da documentação acima, que continha cópias das
respectivas cartas, nos foram encaminhados mais dois
documentos relativos a cartas de fiança. O primeiro,
apenas a comprovação do pagamento de uma carta de
fiança que teve como beneficiário o TRT da 15 a região,
no valor de R$ 22.638,00 (fl. 6578). O segundo, consulta
da ANVISA à OBOÉ CFI, datada de 4.1 1.2011, acerca
da documentação necessária para execução de garantia
da empresa CAPTAR SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (fl.
6576).
Sobre a comprovação de pagamento no valor de R$
22.638,00, consta da documentação cópia de cheque do
BICBANCO, emitido pela OBOÉ CFI com data de
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20.5.2011, nominal ao beneficiário (fl. 6582). No entanto,
o verso do cheque evidencia mais um aspecto da fraude.
Não obstante haver rubrica específica para o registro
do ativo decorrente do pagamento de avais e fianças
honrados", a OBOÉ CFI deu saída no valor relativo
ao pagamento, pela contabilidade, através do
registro de um CDC em nome da afiançada.
O texto das cartas é o padrão de instrumentos da
espécie. Destacamos o parágrafo: "Atestamos que a
presente fiança está devidamente contabilizada nesta
Instituição Financeira e, por isso, é boa, firme e valiosa,
satisfazendo, além disso, às determinações do Banco
Central do Brasil". Todas são assinadas e têm
reconhecimento de firma do ex-presidente da OBOÉ CFI,
Sr. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS.
A fim de nos certificarmos de que, de fato, não houve
nenhum registro contábil dessas garantias prestadas,
obtivemos declaração formal do contador da OBOÉ
CFI nesse sentido, que está anexada às fls. 6536 a
6538 deste inquérito.
Além dos efeitos já citados, decorrentes da omissão de
tais cartas de fiança na contabilidade e da potencial
formação de "caixa dois" pelos valores recebidos, a
OBOÉ CFI incorre também em fraude na apuração
dos limites operacionais".
Além das cartas de fiança que foram executadas,
acionando o departamento jurídico da OBOÉ CFI, não há
uma forma totalmente segura de estimarmos a
quantidade e o montante total envolvido nesse tipo de
fraude, já que as cartas não eram contabilizadas nem
registradas em nenhum sistema corporativo da OBOÉ
CFI. No entanto, já no final dos trabalhos,
descobrimos que a área administrativa da Instituição
mantinha um controle em planilha EXCEL (anexada
às fls. 8525/8538) das cartas que passavam por ela
para procedimentos de autenticação em cartório.
Segundo esse controle, 88 cartas possuíam data de
validade posterior à data da Intervenção, totalizando um
montante de R$ 6.737 mil. No total, 559 cartas foram
emitidas entre abril de 2007 e a Intervenção. O valor
total das cartas era de R$ 40.737 mil. Para algumas
delas, há um valor preenchido na coluna "valor da tarifa"
que, em tese, representaria a comissão recebida pela
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OBOÉ CFI pela emissão das cartas. O total dessa
coluna é de R$ 419 mil. Se realmente tiver sido esse o
valor recebido pela OBOÉ CFI, trata-se de montante
desviado da Instituição pelos ex-administradores, já que
não há qualquer registro contábil de trânsito de recursos
dessa natureza pela Instituição. Cabe ressaltar que a
maioria dos registros está com essa coluna zerada, o
que nos leva a crer que o montante desviado é
significativamente maior.

Corroborando as informações contidas no
relatório, a testemunha José Roberto Nunes Pires, fiscal do Banco
Central que participou das investigações administrativas, disse que a
empresa também não contabilizava a expedição de cartas de fiança; que
não havia registro contábil da emissão de cartas de fiança; que havia
apenas um registro administrativo das fianças que eram reconhecidas em
cartório; que havia uma planilha registrando as cartas de fiança
expedidas, mas não registradas contabilmente; que a emissão de carta de
fiança sem contabilização tinha duas implicações, uma na omissão de
possível passivo decorrente do risco de ter que se pagar a carta, outra na
omissão dos valores vinculados ao prêmio, que não transitavam pela
contabilidade da empresa.

Também a testemunha Francisco Ponte de
Almeida Júnior, Procurador do Banco Central que presidiu as comissões
de inquérito, disse que, em relação às cartas de fiança, não havia
contabilização alguma, ou seja, estas eram emitidas e os valores de
contrapartida era apropriados diretamente.
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Na mesma linha de confirmação do fato
imputado, a testemunha Rodrigo Costa Lima Verde de Oliveira,
funcionário da OBOÉ, afirmou que, nessa função administrativa,
intermediava os reconhecimentos de firma dos diretores nas cartas de
fiança; que, pelo que soube, as cartas de fiança eram confeccionadas
diretamente por JOSÉ NEWTON; que nunca teve nenhum problema nos
cartórios para reconhecer a firma de JOSÉ NEWTON nas cartas de
fiança.

Ademais, como acentuado pelo Ministério
Público Federa, a questão está comprovada pela emissão das cartas de
fiança, conforme a tabela de f. 70 desta ação penal, bem como pela
planilha de f. 8525-8538 do apenso I do IPL, com emissão de 559 cartas
de fiança no valor global de R$ 40.737.000,00, assim como no ateste
formal da ausência de registro dessa emissão na contabilidade, no
Sistema CFI ou no Sistema Finance.

Como pontuado pelo Banco Central do Brasil, a
OBOÉ CFI inclusive sofreu execuções das cartas de fiança por esta
emitidas, conforme f. 6539-6582 do apenso I.

A tabela de f. 2503-2504 desta AP indica
beneficiários das cartas. E a inexistência dos registros contábeis se atesta
pela declaração formal do contador da OBOÉ CFI, conforme f. 6536-6538
do apenso I.
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De resto, essa questão, por ser estritamente
documental e escritural, não demanda maiores aprofundamentos a
respeito da prova oral colhida.

Portanto, restou cabalmente comprovada a
ocorrência desse fato imputado na denúncia, consistente na expedição de
cartas de fiança sem o lançamento contábil respectivo, o que acabava por
alterar a os limites operacionais da instituição financeira, em virtude da
supressão de obrigações assumidas.

2.17. DÉCIMO SEXTO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, em
virtude da emissão de cartas de fiança mencionadas no tópico anterior
(décimo quinto fato), a OBOÉ CFI era naturalmente remunerada.

Todavia, como não eram feitos os lançamentos
acerca dessas cartas, também não constava da contabilidade os valores
recebidos como contrapartida desses serviços.

A OBOÉ CFI teria auferido pelo menos de
R$ 419.000,00 com esses serviços, que jamais foram contabilizados e,
portanto, eram movimentados paralelamente à contabilidade, constituindo
caixa dois.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.
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JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, afirma que todas as emissões
foram devidamente registradas e as respectivas receitas contabilizadas.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, sustentou: a) estar comprovada a emissão das cartas de
fiança, conforme a tabela de f. 70 desta ação penal, bem como a planilha
de f. 8525-8538 do apenso I do IPL, com emissão de 559 cartas de fiança
no valor global de R$ 40.737.000,00, com percepção de comissões pela
OBOÉ CFI no valor de R$ 419.000,00; b) não haver registro dessa
emissão na contabilidade, no Sistema CFI ou no Sistema Finance; c) que,
por

não

terem

sido

contabilizados

esses

valores,

eles

foram

movimentados paralelamente à contabilidade oficial; d) que, além da
prova documental, há o testemunho de Rodrigo Costa Lima Verde, que
informa ter ido ao cartório diversas vezes com cartas de fiança, assinadas
de próprio punho por JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, para o
reconhecimento de firma, a qual sempre era devidamente reconhecida.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, basicamente invocou as mesmas razões
ministeriais.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.
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Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.

Além dos fundamentos já explicitados no item
anterior (relativo à expedição de cartas de fiança sem o lançamento
contábil respectivo), que comprovam a efetiva expedição das cartas, há
elementos que asseguram que a expedição dessas cartas de fiança era
acompanhada do pagamento do prêmio respectivo, sendo que esses
valores não ingressavam na contabilidade da empresa, configurando
movimentação de verbas a título de caixa dois, ou seja, paralelamente à
contabilidade da empresa.

Sobre

este

ponto

específico,

merece

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

Essa questão, como já mencionado no item
anterior, é estritamente documental e escritural, não demandando, por
isso mesmo, maiores aprofundamentos a respeito da prova oral colhida.

Portanto, restou cabalmente comprovada a
ocorrência

desse

fato

imputado

na

denúncia,

consistente

na

movimentação de recursos (pelo menos R$ 419.000,00) paralelamente à
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contabilidade exigida pela legislação, decorrentes dos prêmios relativos
às fianças expedidas pela empresa e não contabilizadas.

Todavia, entendo que o caso é de aplicação do
princípio da consunção. Com efeito, como o próprio Ministério Público
Federal afirmou, o pagamento das cartas de fiança necessariamente seria
algo remunerado. A omissão na contabilização desses valores, portanto,
se inseriu no mesmo contexto da gestão fraudulenta. Por óbvio, não seria
possível contabilizar uma entrada de dinheiro referente a uma fiança que
não havia sido contabilizada. A movimentação em contabilidade paralela,
nesse caso, não possuiu desígnio autônomo, nem representou conduta
diversa da própria gestão fraudulenta. Ambas se inserem no mesmo ato
de gestão fraudulenta, por se tratar a movimentação de recursos à
margem da contabilidade de efeito inerente à fraude cometida.

2.18. DÉCIMO SÉTIMO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, entre
janeiro de 2007 e setembro de 2011, a OBOÉ CFI teria fraudado na
contabilidade oficial os valores recolhidos a título de tributos devidos em
virtude da atividade econômica daquela empresa.

A OBOÉ CFI teria recolhido ao fisco valores
menores do que os que constavam em sua contabilidade como
recolhidos. E não se trataria de simples crime tributário, mas de fraude
voltada ao desvio de recursos da OBOÉ CFI. Isso porque, com o
lançamento, na contabilidade, de valores supostamente pagos ao fisco, a
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OBOÉ CFI poderia desviar essas quantias ou manuseá-las em forma de
caixa dois.

Imputa-se, aqui, essa conduta, apenas como
uma forma de gestão fraudulenta, haja vista não ter sido comprovado o
efetivo desvio do dinheiro da OBOÉ CFI – ou seja, teria sido
demonstrada, apenas, a fraude contábil e a existência do caixa dois.

As omissões contábeis alcançariam o patamar
de R$ 7.489.000,00, entre 2007 e 2011.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

JOSÉ VICENTE DE ASSIS, em sua defesa, em
relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à existência (ou não)
do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não apresentou
impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que será
examinado adiante.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, afirma que, antes do
recolhimento de tributos, a OBOÉ CFI efetuava os estornos das
operações não sujeitas à incidência do IOF (da carteira dos fundos de
investimento) ou o estorno do IR na fonte sobre títulos de renda fixa
(liquidados antecipadamente).
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O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, sustentou estar comprovado esse fato, na medida em
que houve o registro contábil do pagamento de R$ 10.673.000,00 a título
de impostos, enquanto os documentos de suporte alcançam o patamar de
apenas R$ 2.824.000,00.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, basicamente invocou as mesmas razões
ministeriais – tendo acrescentado, apenas, a tabela evolutiva das
diferenças contábeis, conforme f. 2506 desta AP.

Em suas alegações finais, JOSÉ VICENTE DE
ASSIS basicamente repisou os argumentos de sua resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.
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Sobre

este

ponto

específico,

merece

transcrição o quanto apurado pela comissão do Banco Central na OBOÉ
CFI (passagens do relatório):
5.5 FRAUDES NO PAGAMENTO DE DARFs
Num exame das cópias das folhas de razão e dos
DARFs relativos à conta "IOF A RECOLHER S/
Operações de Crédito", abrangentes dos exercícios de
2007 a 201 1, verificou-se que a empresa registrava
em sua contabilidade valores superiores aos que
efetivamente recolhia à Receita Federal, embora
fizesse as baixas correspondentes aos valores
contabilizados ou na conta caixa ou na conta de
depósitos bancários, desviando as respectivas
diferenças para aplicações de seu interesse. A
comprovação desses fatos consta das cópias acima
mencionadas, na documentação do período de
janeiro/2007 a setembro/2011 (fls. 6613/7104).
Para descrição da mecânica dessas operações
tomaram-se os pagamentos relativos ao mês de
janeiro/2007, verificando-se o seguinte: a) das parcelas
de IOF recolhido no mês de janeiro/2007, relativas a
dezembro/2006, conforme cheques descritos na ficha de
razão, nos valores de R$ 7.488,43 e R$ 12.739,16,
somente foram encontrados os DARFs correspondentes
aos valores de R$ 7.488,43 e R$ 6.739,16; b) da
arrecadação relativa ao período de 1.1.2007 a IO. 1.2007
que seria nos valores de R$ 1.886,52 e R$ 37.318,55,
conforme cheques descritos na ficha de razão, foram
encontrados os DARFs correspondentes aos valores de
R$ 1.886,52 e R$ 5.318,55 e; c) da arrecadação de
11.1.2007 a 20.1.2007, cujos valores seriam de R$
34.143,61 e R$ 10.545,98, os DARFs encontrados
referiam-se aos valores de R$ 6.143,61 e R$ 10.545,98.
Assim, a OBOÉ CFI S.A. recolhia valores menores do
que aqueles que constavam de sua contabilidade.
Embora não haja comprovação sobre a certeza do
cálculo tributário, ou seja, de que a empresa recolhia os
devidos valores de imposto, o que ficou comprovado foi
a geração de recursos, através desse artifício. Como foi
visto acima, geralmente, os DARFs conservavam frações
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exatamente iguais às dos valores registrados na
contabilidade.
Durante o mês de janeiro/2007, contabilizaram-se
recolhimentos de R$ 104.122,25, contra DARFs
correspondentes a pagamentos de apenas R$
19.920,93. A diferença de R$ 84.201 ,32, baixada no
caixa/conta de depósito da empresa configura indícios
de mais uma forma fraudulenta de desviar recursos para
uso em operações fora do SFN.
Numa estimativa preliminar, a partir dos dados
levantados relativos aos exercícios já referidos, os
valores desviados, sob esse esquema, chegariam a
R$ 7.849 mil e são demonstrados no quadro abaixo.
A documentação pertinente aos fatos relatados consta
das folhas 6613/7104 do presente inquérito,
recomendando-se, assim, uma comunicação dos fatos à
Receita Federal, sem perder de vista o possível efeito
patrimonial do aumento de valor das atuais obrigações
tributárias registradas no balanço da OBOÉ CFI S.A..

Essa questão, por ser estritamente documental
e escritural, não demanda a menção a elementos de prova oral.

Portanto, restou cabalmente comprovada a
ocorrência desse fato imputado na denúncia, consistente na fraude na
contabilidade oficial dos valores recolhidos a título de tributos devidos em
virtude da atividade econômica daquela empresa (contabilidade registrava
recolhimentos que não tinham efetivamente sido efetivados).

2.19. DÉCIMO OITAVO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, desde
2008 a OBOÉ CFI e a OBOÉ DTVM deteriam mais de 51% das ações da
CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ e, a partir de 10.11.2009, o BATUTA
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FUNDO DE INVESTIMENTO teria passado a deter, isoladamente, mais
de cinquenta por cento das razões da referida companhia.

Sustenta,

por

isso,

que,

em

virtude

da

intervenção na OBOÉ CFI e na OBOÉ DTVM, o patrimônio da CIA DE
INVESTIMENTO OBOÉ também estaria afetado pelo ato interventivo.

Todavia, teria havido a apresentação de uma
suposta

Ata

da

13ª

Reunião

do

Conselho

de

Administração,

supostamente ocorrida em 31.08.2011, arquivada na JUCEC em
26.09.2011.

Segundo essa ata, o capital social da CIA DE
INVESTIMENTO OBOÉ teria sido aumentado para R$ 21.000.000,00,
mediante integralização em dinheiro da ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS
S.A., no valor de R$ 4.265.753,00. Em consequência, o FUNDO BATUTA,
que até então era controlador, teria deixado de sê-lo.

Ou

seja:

teria

havido

a

confecção

e

apresentação dessa ata fraudulenta, com alteração meramente formal do
controle da CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ, com a exclusiva finalidade
de afastá-la dos efeitos da intervenção, bem como excluir seu patrimônio
(que seria composto por muitos imóveis) do alcance dos credores das
empresas que sofreram intervenção e posterior liquidação.
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Sustenta

o

Ministério

Público

Federal

a

existência de elementos que assegurariam que a ata em questão foi uma
mera fraude e que a decisão nunca ocorreu no mundo dos fatos:

a) o valor relativo ao suposto aumento de
capital

integralizado

em

dinheiro,

pela

ADVISOR, nunca entrou na contabilidade da
Cia de Investimentos OBOÉ, não tendo havido
a exigível integralização;

b) posteriormente, o Sr. JOSÉ GUIMARÃES
apresentou documentos que comprovam estar
em viagem internacional no dia da citada
reunião,

dela

não

tendo

participado

pessoalmente;

c) o referido documento contém apenas a
assinatura do acusado NEWTON FREITAS,
contendo a seguinte proposição: “Declaro que
a presente é cópia autêntica da ata que se
acha lavrada em livro próprio;

d) nunca foram localizados ou apresentados o
Livro ou as vias originais da referida ata.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.
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JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, afirma que não é verdade que
não houve integralização do capital social, pois o balancete de 15.09.2011
demonstraria a utilização de R$ 1.351.948,00, mantida pela ADVISOR na
OBOÉ CFI, para aumento de capital e que a ADVISOR realizou diversos
créditos na sua conta corrente para atender ao valor restante. Alega que
após a intervenção houve remanejamento contábil de recurso pelo
interventor, que não efetuou os lançamentos devidos. Sustenta que,
mesmo que não houvesse a integralização do capital social, isso não
configuraria fraude, podendo ensejar no máximo a anulação do ato.

O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações finais, sustentou o seguinte: a) que restou provado que,
através de ata de reunião falsa, foi alterado o capital social da CI OBOÉ,
como tentativa de evitar a intervenção judicial na empresa e assim desviar
bens que deveriam ser alcançados pela indisponibilidade legal resultante
da intervenção; b) que a CI OBOÉ tinha por objeto o desenvolvimento de
empreendimentos imobiliários, razão pela qual era proprietária de vultoso
patrimônio, conforme f. 97-112 do apenso III do IPL, havendo interesse
em resguardar seus bens da indisponibilidade; c) que, antes da
intervenção, conforme f. 47-70 e 113-116 do apenso III do IPL, com
informações compiladas na f. 75 desta AP, a CI OBOÉ era controlada
pelo FUNDO BATUTA, que detinha 51,75% do capital social em
10.11.2009 e teve sua participação aumentada para 59,71% em
29.06.2010; d) que o FUNDO BATUTA tinha como cotistas a OBOÉ CFI
(50,46%) e a OBOÉ DTVM (47,67%), ou seja, mais de 98% do capital era
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de empresas que seriam afetadas pela intervenção; e) que, após a
intervenção, foi protocolizada uma ata falsa, de uma suposta 13ª Reunião
do RCA, datada de 31.08.2011, na qual a ADVISOR aportava capital na
CI OBOÉ de forma a reduzir a participação do FUNDO BATUTA a
49,46%, deixando de ser o controlador da companhia; f) que a
testemunha Eduardo Brígido Monteiro Neto, em juízo, negou ter
participado dessa reunião; g) que, como a fraude foi descoberta, o fim
não foi alcançado, de modo que se impõe reconhecer a tentativa, ou, ao
menos, o uso do documento falso.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, basicamente invocou as mesmas razões
ministeriais.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.

De fato, são muitos os elementos que atestam
que houve tentativa de alteração meramente formal do controle da CIA
DE INVESTIMENTO OBOÉ, com a exclusiva finalidade de afastá-la dos
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efeitos da intervenção ocorrida na OBOÉ CFI e demais empresas do
grupo, bem como excluir seu patrimônio (que seria composto por muitos
imóveis) do alcance dos credores das empresas que sofreram
intervenção e posterior liquidação.

Sobre

este

ponto

específico,

merece

transcrição o quanto apurado pela comissão do Banco Central na CIA DE
INVESTIMENTOS OBOÉ (passagens do relatório):
2.1.4 Suspeição acerca da veracidade do conteúdo
dos atos societários da empresa
Em depoimento prestado a esta Comissão de Inquérito
(fls. 1089/1090), ocorrido em 26 de março de 2012, o
Sr. JOEB BARBOSA GUIMARÃES DE VASCONCELOS,
sócio e ex membro do Conselho de Administração da
empresa, afirmou que "quem comandava a empresa era
o seu Diretor-Presidente" e que não recordava "da sua
participação em reuniões do Conselho de Administração
da Cia Investimento em 2011". E, indagado
especificamente acerca da 13a RCA (fls. 622/623),
afirmou que não recordava de sua participação na
reunião ali descrita.
Em 11 de abril de 2012, em sede de depoimento (fls.
1092/1093), o Sr. EDUARDO BRÍGIDO MONTEIRO
NETO afirmou que a empresa foi constituída para o fim
de fabricar refrigerantes (como indica o nome adotado na
data de sua constituição - REFRISA INDÚSTRIA DE
REFRIGERANTES S.A.) e que, diante da não evolução
do projeto, teria se afastado totalmente da empresa,
após renunciar ao cargo de diretor (em 15 de setembro
de 2008). Logo, desde 15 de setembro de 2008, o
depoente não teria participado de qualquer reunião (seja
em AGEs/AGOs, ou de Conselho de Administração) da
referida empresa (CIA de Investimento). E, questionado
especificamente acerca da 138 RCA (fls. 622/623),
afirmou, peremptoriamente, que não teria participado
de tal reunião.
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Também em II de abril de 2012, o Sr. JOEB BARBOSA
GUIMARÃES DE VASCONCELOS compareceu à sede
desta Comissão de Inquérito e apresentou os
documentos de fls. 1095/1097, que comprovam que em
30 de agosto de 2011 (decolagem marcada para 12h e
35min) ele teria partido de Fortaleza/CE com destino aos
Estados Unidos da América, tendo chegado ao referido
destino internacional em 31 de agosto de 2011,
conforme demonstra documento expedido por autoridade
daquele país (Departament of Homeland Securily fl.
1098).
Posteriormente, em 18 de abril de 2012, o Sr. JOEB
BARBOSA
GUIMARÃES
DE
VASCONCELOS
compareceu à sede desta Comissão de Inquérito e,
em depoimento complementar, questionado acerca
de sua eventual participação na 13 a Reunião do
Conselho de Administração da CIA INVESTIMENTO
(fls. 622/623), datada de 31 de agosto de 2011,
afirmou que com certeza, não participou da referida
reunião (nem mesmo por vídeo conferência ou meio
similar), pois estava em trânsito em viagem
internacional, como demonstram os documentos por
ele apresentados a esta Comissão de Inquérito em 11
de abril de 2012 (fls. 1094/1098).
Nesse contexto, impende registrar, que os atos
societários da citada CIA. DE INVESTIMENTO OBOÉ,
realizados a partir de 2009 e registrados na JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - JUCEC, a que
teve acesso essa Comissão de Inquérito (cf. fls. 47/59,
62/70, 603/639), embora informem a tomada das
deliberações por unanimidade (dos sócios e dos
membros do Conselho de Administração), contém
efetivamente apenas a assinatura do Sr. JOSÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS (sob a seguinte
afirmação: "Declaro que a presente é cópia autêntica
da ala que se acha lavrada em livro próprio"). A
propósito, esclareça-se que não foram encontrados,
nem arrecadados pelo então interventor, os originais
destas atas, nem o livro próprio indicado nos
documentos fornecidos pela JUCEC.

Sob uma primeira perspectiva, há fundada suspeita
sobre a validade dos atos societários registrados na
JUCEC pela CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ, a partir de
2009 (vide fls. 47/59, 62/70, 603/639), na medida em que
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neles há o registro da presença e anuência (na
deliberação) do Sr. EDUARDO BRÍGIDO MONTEIRO
NETO, seja na qualidade sócio ou na de membro do
Conselho de Administração. Logo, se for verdadeira a
afirmação do Sr. EDUARDO BRÍGIDO MONTEIRO
NETO de que ele não teria participado de nenhuma
reunião, na referida CIA, após 15 de setembro de 2008,
temos que os atos societários, registrados na JUCEC,
estão inquinados de elemento falso, relacionado a
elemento relevante (repita-se a presença e anuência do
Sr. EDUARDO BRIGIDO MONTEIRO NETO).
Mais grave ainda são os fortíssimos indfcios de
falsidade da 13a Reunião do Conselho de
Administração da CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ (fls.
622/623), supostamente ocorrida em 31 de agosto de
2011, às 9 horas, na qual teria havido relevante
alteração na composição societária da aludida
companhia,
em
decorrência
de
suposta
integralização "à vista, em dinheiro" de R$
4.265.753,00 (quatro milhões, duzentos e sessenta e
cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais,
decorrente de aumento de capital — vultoso recurso
que nunca adentrou à contabilidade da empresa.
Nesse último caso, dos 3 (três) membros que teriam
deliberado, de forma unânime, pelo aumento de capital
da empresa, um membro afirma peremptoriamente que
não participou de tal reunião (Sr. EDUARDO BRÍGIDO
MONTEIRO NETO), enquanto outro comprovou que, na
data da suposta reunião, estava em viagem aos Estados
Unidos (Sr. JOEB BARBOSA GUIMARÃES DE
VASCONCELOS). Ou seja, dos 3 (três) membros do
Conselho de Administração, 2 (dois) não teriam
participado de tal conclave.

Como se vê, a tentativa de subtrair bens da
CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ dos efeitos da intervenção é mais do que
evidente.

Página 177 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

Ora, independentemente de maiores provas, já
seria no mínimo curioso que em 26.09.2011 – ou seja, cerca de apenas
dez

dias

após

a

intervenção

–

o

administrador

da

CIA

DE

INVESTIMENTO OBOÉ, que era o mesmo das empresas intervindas,
diga-se de passagem, tivesse decidido alterar o capital social da empresa
e consequentemente sua composição social e controle, com o
“coincidente” efeito de afastar os bens dos efeitos da intervenção.

Trata-se mesmo de questão lógica. É questão
absolutamente evidente. Tentar sustentar o contrário fere a inteligência de
qualquer homem médio.

De todo modo, a condenação não se baseia
em suposições ou deduções lógicas (ainda que estas sejam manifestas).
Há, efetivamente, provas de que a alteração da composição social foi
fraudulenta, baseada em documento ideologicamente falso.

A testemunha Eduardo Brígido Monteiro
Neto disse que foi cliente da OBOÉ CFI; que já foi tanto tomador de
empréstimo da OBOÉ como investidor; que aplicou na poupança OBOÉ;
que não teve nenhum prejuízo na OBOÉ; que efetivamente atuou na
empresa REFRISA somente até setembro de 2008; que, a partir de então,
nunca

atuou

na

REFRISA;

que

nunca

participou

da

CIA

DE

INVESTIMENTOS OBOÉ; que nunca participou de nenhuma reunião da
CIA DE INVESTIMENTOS OBOÉ, embora tenha constado seu nome em
algumas das atas.
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Essa mesma testemunha já havia afirmado
perante a comissão de inquérito da CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ o
seguinte:
em 15 de setembro de 2008, logo após anuir com a
mudança de objeto e de nome da empresa (de REFRISA
para CIA de INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OBOÉ), 0
depoente (em conjunto com os Srs. Charlles e Vilemar)
renunciou ao cargo de Diretor; assim, imaginou que
estivesse totalmente desligado da referida empresa; que
após a data citada (ou seja: 15 de setembro de 2008) o
depoente não participou de qualquer reunião (seja em
AGEs/AGOs, ou de Conselho de Administração) da
referida empresa (CIA de Investimento); ... ;
apresentadas as folhas 596/623 do presente inquérito, o
depoente ratificou as considerações anteriormente
apresentadas e, expressamente, negou a sua
participação em todas as reuniões referidas nos atos
societários de fls. 603/623; reafirmou, ainda,
peremptoriamente, a sua não participação na reunião
do 13a Reunião do Conselho de Administração,
datada de 31 de agosto de 2011, mencionada no
documento de fls. 622/623."

O próprio réu JOEB BARBOSA GUIMARÃES
DE VASCONCELOS confirmou que a CIA DE INVESTIMENTOS OBÉ era
uma empresa para centralizar os imóveis do grupo; que, não sabe por
que, foi colocado como sócio dessa empresa; que não participou de
transferência de bens para essa empresa; que inclusive na época da
assembleia em que consta seu nome, não participou, pois estava
viajando; que a única pessoa que assinou o documento dessa assembleia
foi JOSÉ NEWTON.
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Ademais, como bem pontuado pelo Ministério
Público Federal, a CI OBOÉ tinha por objeto o desenvolvimento de
empreendimentos imobiliários, razão pela qual era proprietária de vultoso
patrimônio, conforme f. 97-112 do apenso III do IPL, havendo interesse
em resguardar seus bens da indisponibilidade.

Frise-se, também, o argumento do Ministério
Público Federal no sentido de que: 1) antes da intervenção, conforme
f. 47-70 e 113-116 do apenso III do IPL, com informações compiladas na
f. 75 desta AP, a CI OBOÉ era controlada pelo FUNDO BATUTA, que
detinha 51,75% do capital social em 10.11.2009 e teve sua participação
aumentada para 59,71% em 29.06.2010; 2) que o FUNDO BATUTA tinha
como cotistas a OBOÉ CFI (50,46%) e a OBOÉ DTVM (47,67%), ou seja,
mais de 98% do capital era de empresas que seriam afetadas pela
intervenção.

As

seguintes

considerações

ministeriais

também merecem destaque: a) o valor relativo ao suposto aumento de
capital integralizado em dinheiro, pela ADVISOR, nunca entrou na
contabilidade da Cia de Investimentos OBOÉ, não tendo havido a exigível
integralização; b) posteriormente, o Sr. JOSÉ GUIMARÃES apresentou
documentos que comprovam estar em viagem internacional no dia da
citada reunião, dela não tendo participado pessoalmente; c) o referido
documento contém apenas a assinatura do acusado NEWTON FREITAS,
contendo a seguinte proposição: “Declaro que a presente é cópia
autêntica da ata que se acha lavrada em livro próprio; d) nunca foram
localizados ou apresentados o Livro ou as vias originais da referida ata.
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Desse

modo.

após

a

intervenção,

foi

protocolizada em 26.09.2011 uma ata falsa, de uma suposta 13ª Reunião
do RCA, datada de 31.08.2011, na qual a ADVISOR aportava capital na
CI OBOÉ de forma a reduzir a participação do FUNDO BATUTA a
49,46%, deixando de ser o controlador da companhia – tudo com a
finalidade de afastar os bens da empresa dos efeitos da intervenção.

Portanto, restou cabalmente comprovada a
ocorrência desse fato imputado na denúncia, consistente na alteração
meramente formal do controle da CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ,
mediante uso de documento falso, com a exclusiva finalidade de afastá-la
dos efeitos da intervenção, bem como excluir seu patrimônio (que era
composto por muitos imóveis) do alcance dos credores das empresas que
sofreram intervenção e posterior liquidação – resultado que não ocorreu
por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2.20. DÉCIMO NONO FATO

Segundo o Ministério Público Federal, a
empresa ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S/A funcionava como
verdadeira instituição financeira, embora não ostentasse a necessária
autorização do Banco Central.

Referida

sociedade

seria

controlada

por

NEWTON FREITAS (99% das ações), principal controlador da OBOÉ
HOLDING FINANCEIRA S/A.
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Formalmente, as atividades da empresa se
relacionariam á atividade de factoring (e, por isso, não estaria submetida,
a princípio, à regulamentação do Banco Central).

Todavia, na prática, a ADVISOR funcionaria
como uma empresa paralela à OBOÉ CFI e, ademais, seria a principal
destinatária

dos

recursos

desviados

por

meio

das

fraudes

já

mencionadas.

Em síntese, a empresa teria sido utilizada para
os seguintes fins:

a) aquisição de créditos da OBOÉ CFI de difícil
recuperação, com o propósito de limpar o
balanço da instituição financeira, a fim de
melhorar a sua situação econômico financeira;

b) como captadora de “aplicações ao portador”
no mercado marginal, a partir da emissão de
títulos ao portador, a maior parte decorrente de
aplicações de pessoas físicas e jurídicas que
pretendiam ocultar os recursos financeiros
disponibilizados;

c) como intermediária para que alguns valores
desembocassem

em

outras

empresas

do

grupo, a partir de empréstimos celebrados
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entre a ADVISOR e outras empresas que
compõem o aludido conglomerado econômico
da OBOÉ.

A primeira espécie de atos ilícitos já foi
explicitada nesta sentença.

Na segunda espécie de atos ilícitos, estariam
as chamadas aplicações ao portador, que consistiriam em emissões de
recibos de aplicação, ou seja, a ADVISOR teria atuado como instituição
financeira, captando recursos financeiros de terceiros em aplicações ao
portador, no período de setembro de 2007 até a data da intervenção
ocorrida em 15.09.2011.

Já a terceira espécie de atos ilícitos consistiria
na concessão fraudulenta de empréstimos, por meio de operação
financeira triangular que envolveria a utilização de formulários e
documentos da empresa OBOÉ CFI, com emissão de supostas Cédulas
de Crédito Bancário (CCBs) em favor da ADVISOR, que transferiria o
dinheiro emprestado de suas contas para as empresas coligadas
beneficiárias.

A ADVISOR, entre 24.08.2010 e 08.11.2010,
teria emprestado R$ 488.454,30 à Sociedade de Ensino Superior Lecrisce
Sociedade Simples Ltda.
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A ADVISOR, em 10.11.2009, teria emprestado
R$ 2.183.604,36 à Maestro Informática Ltda-ME.

A ADVISOR, entre 07.01.2010 e 01.12.2010,
teria emprestado R$ 1.147.122,55 à empresa Clarinete Promotora de
Vendas e Serviços Financeiros.

A ADVISOR, entre 30.04.2010 e 02.02.2011,
teria emprestado R$ 1.031.526,29 à Magazines Brasileiros Ltda-ME.

A ADVISOR, entre 30.04.2010 e 26.08.2011,
teria emprestado R$ 17.041.501,51 à Companhia Educacional Rancho
Alegre.

A

ADVISOR

também

teria

emprestado

R$ 285.096,34 à própria OBOÉ HOLDING.

Esse conjunto de atos, na interpretação do
Ministério Público Federal, demonstraria o funcionamento de autêntica
instituição financeira, sem autorização do Banco Central.

É a síntese da acusação, em relação a este
fato específico.

OTÁVIO LINS LIMA, em sua defesa, em
relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à existência (ou não)
do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não apresentou
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impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que será
examinado adiante.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, em sua
defesa, em relação à materialidade delitiva, afirma o seguinte: a) que a
ADVISOR não era instituição financeira; b) que, de fato, a ADVISOR
efetuava a compra de cédulas de crédito bancário emitidas em favor da
OBOÉ CFI, os quais poderiam ser revendidos a clientes – conduta que
entende não ser ilícita; c) que a ADVISOR funcionava como consultoria
de investimento; d) que a ADVISOR jamais teve estrutura de tesouraria
para movimentação de dinheiro ou transporte de numerário; e) que o que
houve foi uma relação de negócios com a OBOÉ CFI, OBOÉ DTVM,
OBOÉ TSF e OBOÉ CI; f) que houve circulação de recursos, mas nunca a
preços vil ou fraudulentos; g) que a ADVISOR não se beneficiou nem
enriqueceu indevidamente à custa da OBOÉ CFI, OBOÉ DTVM, OBOÉ
TSF e OBOÉ CI; h) que a simples circulação dos recursos não indica
irregularidade ou desvio; i) que a ADVISOR não emitia RDB ou LC; j) que
as operações em questão eram mera aquisição de cédulas de crédito
bancário; j) que o mero empréstimo a empresas ligadas não é ilegal.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR,
em sua defesa, em relação à materialidade propriamente dita, ou seja, à
existência (ou não) do fato afirmado pelo Ministério Público Federal, não
apresentou impugnação, se limitando a afastar a autoria delitiva, o que
será examinado adiante.
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O

Ministério

Público

Federal,

em

suas

alegações, sustentou o seguinte: a) que se comprovou que a ADVISOR
funcionou como instituição financeira, praticando atos típicos desse tipo
de instituição, como a captação de recursos e a concessão de
empréstimos; b) que, por ocasião da intervenção, foram encontradas
centenas de documentos representativos de aplicações financeiras, com
a expressão “recibo de aplicação”, contendo um certificado original, cópia
do certificado com o titular do recibo, cópia de guia de depósito e do
comprovante

de

depósito,

campo

“investidor”

com

a

expressão

“o portador” e documento apócrifo com a responsabilidade da ADVISOR;
c) que tais documentos constam de f. 6242-6414 do apenso I do IPL;
d) que os fatos foram confirmados em juízo pelas testemunhas Francisco
de Paula Rocha Aguiar, Najela Jacqueline Otoch Simões, Jean Carlo
Brasileiro de Ângelo e Alberlucy Azevedo Lima.

O Banco Central do Brasil, por sua vez, em
suas alegações finais, além de reiterar as alegações ministeriais,
acrescentou o seguinte: a) que a ADVISOR funcionava, na prática, como
uma empresa paralela à OBOÉ CFI, utilizando-se de sua estrutura física e
de pessoal; b) que a ADVISOR foi utilizada pela OBOÉ CFI como destino
de parte dos recursos desviados por operações fraudulentas; c) que os
depoimentos de Otávio Lins Lima, Alberlucy Azevedo Lima, Jean Carlo
Brasileiro de Ângelo, Aline Paiva Nogueira, Francisco de Paula Rocha
Aguiar e Najela Jacqueline Otoch Simões comprovam a ocorrência do
crime.
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Em suas alegações finais, JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Em suas alegações finais, OTÁVIO LINS LIMA
basicamente repisou os argumentos de sua resposta à acusação.

Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.

Após examinar os documentos e depoimentos
apresentados na fase de investigação e na fase de instrução processual,
verifico que o fato imputado na denúncia efetivamente ocorreu.

De fato, são muitos os elementos que atestam
que a ADVISOR, realmente, funcionou como instituição financeira
(captando recursos de terceiros, aplicando recursos de terceiros e
intermediando recursos de terceiros), embora não possuísse autorização
do Banco Central do Brasil – em claríssima atuação financeira em
mercado marginal.
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Consigne-se,

de

logo,

que

“considera-se

instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito
público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória,
cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira,

ou

a

custódia,

emissão,

distribuição,

negociação,

intermediação ou administração de valores mobiliários” (art. 1º da Lei
Federal nº 7.492/1986).

Sobre

este

ponto

específico,

merece

transcrição o quanto apurado pela comissão do Banco Central na OBOÉ
CFI (passagens do relatório):
Ainda no curso do inquérito, foram encontrados
indícios concretos da atuação da empresa ligada
ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A. em mercado
marginal, captando recursos do público sem
autorização para tal, por meio de instrumentos
ilegais (tema abordado no tópico 5.6 desta
manifestação). Aliás, desde já advirta-se que as
apurações desta Comissão de Inquérito indicaram que
as ligações da ADVISOR à OBOÉ CFI eram, na prática,
muito maiores do que simplesmente o fato de
pertencerem ao mesmo controlador final. De fato, a
ADVISOR funcionava como uma empresa paralela à
OBOÉ CFI, utilizando suas instalações físicas e tendo
suas operações controladas pelos departamentos e
funcionários da OBOÉ CFJ. Além disso, como fica
comprovado no tópico 5.7, a ADVISOR foi a principal
destinatária dos recursos desviados da OBOÉ CFI.
O Interventor encaminhou a esta Comissão, em 12 de
dezembro de 201 1, oficio ao qual anexou recibos de
aplicações ao portador, emitidos pela empresa ligada
ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S/A (fls. 6239 a 6414).
Segundo o oficio, esses recibos teriam sido
encontrados na sala que, até a Intervenção, era
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ocupada pelo Sr. JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JUNIOR.
Cabe ressaltar que as apurações desta Comissão de
Inquérito revelaram que a empresa ADVISOR funciona,
na prática, como uma empresa paralela à OBOÉ CFI,
utilizando-se de sua estrutura física e de pessoal. Vários
controles internos eram comuns às duas empresas.
Segundo apuramos também, a gestão da ADVISOR era
de responsabilidade dos ex administradores da OBOÉ
CFI. Além disso, a ADVISOR foi utilizada pela OBOÉ CFI
como destino de parte dos recursos desviados por
operações fraudulentas.

Também a prova oral confirma que a ADVISOR
atuava como instituição financeira, em mercado marginal.

A testemunha José Roberto Nunes Pires,
fiscal do Banco Central que participou das investigações, disse que a
ADVISOR não era uma instituição financeira, que ao que tudo indica
atuava captando recursos, em autêntico mercado marginal; que a
ADVISOR emitia certificados ao portador.

Também a testemunha Francisco Ponte de
Almeida Júnior, Procurador do Banco Central que presidiu as comissões
de inquérito, afirmou que a ADVISOR também emitia cédulas ao portador,
com promessa de remuneração, títulos proibidos e totalmente ilegal; que,
embora os títulos fossem ao portador, a empresa, para fins de controle
interno, tinha os nomes dos beneficiários.
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Cliente da OBOÉ, a testemunha Francisco de
Paula Rocha Aguiar confirmou a existência da prática de emissões de
título “ao portador”, informando que foi cliente da OBOÉ CFI através de
uma aplicação em letras; que foi também cliente de uma outra empresa
do grupo, cujo nome não se recorda, em uma aplicação ao portador no
valor de R$ 72.000,00 e outra no valor de R$ 500.000,00; que teve uma
secretaria sua que também aplicou recursos na OBOÉ, no patamar de R$
1.500.000,00, tendo recuperado apenas R$ 70.000,00; que esses títulos
ao portador foram expedidos pela ADVISOR; que os esses títulos foram
emitidos dentro de um estabelecimento da OBOÉ, no Shopping Aldeota.

Funcionária

da

OBOÉ,

a

testemunha

Alberlucy Azevedo Lima disse que os títulos ao portador eram emitidos
pela própria ADVISOR, assim como os cheques, que saiam nominais,
com endosso de JOSÉ NEWTON, para que qualquer pessoa pudesse
sacar; que os valores em espécie sacados por JOSÉ NEWTON eram
normalmente tirados da OBOÉ CFI ou da ADVISOR; que a empresa
ADVISOR foi criada especialmente para fazer captações ao portador.

Outra funcionária da OBOÉ, no caso a
testemunha Regina Maria Arruda Bastos Machado, confirmou que
chegou a comercializar, por orientação de JOSÉ NEWTON, títulos ao
portador da ADVISOR.

Página 190 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

A testemunha Jean Carlo Brasileiro de
Ângelo, em sede administrativa, também havia confirmado que:
"quando o depoente ingressou no Grupo Oboé, já
havia a emissão de títulos ao portador; esses títulos
eram emitidos pela Magazines Brasileiros; depois
essa atividade passou a ser via Advisor Gestão de
Ativos S.A.; confirmou que os títulos ao portador eram
comercializados pelos próprios gerentes comerciais ou
de negócios da Oboé CFI; que esses gerentes só
passavam a ter conhecimento e trabalhar com esse
produto após algum tempo de casa; no começo, o
controle dos títulos ao portador era feito em planilha
EXCEL; o responsável por esse controle era o gerente
de captação Vanderlan Almeida Rodrigues,' esse
controle era passado para a área de captação, aos
cuidados de Ligia ou Marcos António, salvo engano; as
movimentações, tanto resgates quanto aplicações,
eram registradas na planilha pelo depoente; para o
fechamento do dia, as cópias de cheque, comprovantes
de depósito ou cópias das aplicações anteriores, quando
renovações, eram anexadas à cópia do certificado novo,
juntamente com o relatório de fechamento; o Sr. Elisiário
Graça era diretor da Oboé DTVMe exercia funções de
gerente comercial da Oboé CFI, inclusive para
aplicações ao portador; o relatório de fechamento de
cada dia, das operações ao portador, era passado para
o diretor José Itamar de Vasconcelos de Junior, que
assinava os títulos e passava-os para o Sr. José
Newton Lopes de Freitas, que só os assinava se
verificasse a assinatura prévia do Sr. Itamar; após a
assinatura do Sr. Newton, os títulos retornavam ao Sr.
Itamar, que repassava ao setor Financeiro, à funcionária
Alberlucy Azevedo, que os encaminhava ao setor de
captação; após isso, era arquivada a segunda via e a
original era encaminhada ao gerente responsável para
entrega ao cliente/aplicador"
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O

próprio

réu

JOSÉ

ITAMAR

DE

VASCONCELOS JUNIOR reconheceu que a empresa ADVISOR
trabalhava com as operações ao portador; que boa parte dos gerentes da
OBOÉ CFI também captavam em favor das aplicações ao portador da
ADVISOR.

O

réu

OTÁVIO

LINS

LIMA,

em

sede

administrativa, também havia afirmado que:
"no início das alividades do depoente no grupo, em 2002,
já tinha notícias da existência da emissão de títulos ao
portador para captação de recursos; que nem todos
os gerentes da área comercial fariam captação ao
portador; não sabe dizer se todos os gerentes tinha
conhecimento dessa forma de captação; desde a
criação da Advisor Gestão de Ativos S.A. (Advisor),
os recursos dessas captações eram creditados pelos
clientes nessa empresa; antes da criação da Advisor,
o depoente não sabe para onde iam os recursos; o
procedimento de captação de títulos ao portador
funcionava da seguinte forma: o aplicador depositava
os recursos na conta da Advisor, após a confirmação
desses créditos o certificado era emitido, rubricado pelo
depoente, seguia para o Diretor Itamar para conferência,
que também rubricava o titulo e posteriormente era
enviado para o Presidente Newton Freitas para rubricar
e, então, os certificados retornavam para serem
entregues aos clientes; o controle das operações ao
portador era realizado em um notebook, que. salvo
engano, ficava em poder do Sr. Newton Freitas; lodo
o procedimento de venda desses títulos erafeito por
gerentes da Oboé CA".

Interessante notar que o controle dessas
operações, como informado pelo próprio acusado OTÁVIO LINS LIMA,
era feito em um notebook do chefe maior da empresa.
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Ora, a captação de recursos por uma empresa
que se comprovou ser destinada ao cometimento de fraudes (como já
abordado nesta sentença), a expedição de “certificados ao portador” sem
identificação do depositante dos recursos, a recepção de tais valores
muitas vezes em dinheiro, o trânsito desses recursos por meio de
cheques endossados, o controle informal dessas transações por mera
planilha – tudo isso deixa muito claro que havia captação, intermediação e
aplicação de recursos financeiros de terceiros por parte da ADVISOR, em
franca atuação no mercado marginal de capitais.

Ademais. como bem apontado pelo Ministério
Público Federal, por ocasião da intervenção, foram encontradas centenas
de documentos representativos de aplicações financeiras, com a
expressão “recibo de aplicação”, contendo um certificado original, cópia
do certificado com o titular do recibo, cópia de guia de depósito e do
comprovante

de

depósito,

campo

“investidor”

com

a

expressão

“o portador” e documento apócrifo com a responsabilidade da ADVISOR,
sendo que tais documentos constam de f. 6242-6414 do apenso I do IPL
e demonstram a efetiva ocorrência do ilícito imputado.

Em relação aos demais atos da ADVISOR,
apontados pelo Ministério Público Federal (atuação nas fraudes e
empréstimos), entendo que não são razões que poderiam sustentar a
condenação pelo crime ora analisado – pois, nessas duas hipóteses, a
ADVISOR não atuou como autêntica instituição financeira, mas apenas
como mero instrumento contábil para cometimento de fraudes.
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O ponto principal, neste fato, está na efetiva
captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros,
por meio das chamadas “aplicações ao portador”.

Portanto, restou cabalmente comprovada a
ocorrência

desse

fato

imputado

na

denúncia,

consistente

no

funcionamento da ADVISOR como instituição financeira (captando
recursos de terceiros, aplicando recursos de terceiros e intermediando
recursos de terceiros), embora não possuísse autorização do Banco
Central do Brasil – em claríssima atuação financeira em mercado
marginal.

2.21. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS é
apontado como o principal controlador da OBOÉ HOLDING FINANCEIRA
S/A.

O Ministério Público Federal o acusa de ter
participado de todos os vinte fatos narrados na denúncia.

Em sua resposta à acusação, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS, após discorrer por 32 páginas acerca do histórico
da empresa, do curso do processo de intervenção, liquidação e família e
sobre eventuais falhas formais desses procedimentos, finalmente abordou
o objeto específico desta ação penal e sustentou, basicamente, a
absoluta regularidade da administração das empresas. Sua tese, em
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nenhum momento, foi de negativa de autoria – mas sim de inexistência de
materialidade delitiva.

Em seu interrogatório, JOSÉ NEWTON LOPES
DE FREITAS disse que atualmente está solteiro; que tem quatro filhos
menores; que é bacharel em ciências contábeis e bacharel em direito; que
atualmente está advogando; que nunca foi processado criminalmente
anteriormente; que todas as acusações são infundadas; que inicialmente
fundou a OBOÉ CFI e a OBOÉ DTVM, a primeira atuando a princípio com
empréstimos consignados e a segunda com câmbio; que então
MAYNARD conversou com o depoente, com a finalidade de desenvolver
cartão de crédito; que a partir isso decidiu atuar também na área de
cartões de crédito, quando surgiu a OBOÉ CARD; bem como em fundos
de investimento, momento em que JOEB ingressou no grupo, para
estruturar esses fundos; que a OBOÉ CARD tinha vários clientes, várias
empresas; que a emissão de cartões em lote se dava porque quando a
OBOÉ CARD fechava negócios com uma empresa, gerava os cartões
para pagamento de uma só vez; que a MAGAZINE, a CLARINETE, a
OBOÉ CARD e a ADVISOR eram correspondentes bancárias do OBOÉ
CFI; que a ADVISOR de fato funcionava dentro do grupo, as outras
tinham sede própria; que a ADVISOR era uma gestora de ativos; que
nega a existência de contratos fictícios; que o Sistema CFI era um
sistema de frente de loja; que os dados do Sistema CFI eram exportados
para o Sistema Finance; que os flags de visibilidade do sistema na
verdade se destinavam apenas a conceder critérios de acesso a
determinados funcionários, e não a esconder contratos; que o Sistema
CFI foi desenvolvido na área de tecnologia da OBOÉ CARD; que JOÃO
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GUALBERTO que dirigia a área de tecnologia da OBOÉ CARD; que
JOÃO GUALBERTO acompanhou todo o sistema tecnológico de
desenvolvimento do Sistema CFI; que a contabilidade da empresa era
registrada no Sistema Finance; que o contador fazia lançamento com
base no Sistema Finance; que semanalmente a diretoria de todas as
empresas se reunia para deliberar a respeito das contas pagas; que
dessas reuniões participavam, além do depoente JOSÉ NEWTON, JOSÉ
ITAMAR (sempre presente), OTÁVIO (sempre presente), CICERO
(algumas vezes), JOÃO GUALBERTO (algumas vezes) e JOEB (sempre
presente); que a OBOÉ CARD era apenas a administradora de cartão de
crédito, mas o aporte financeiro advinha da OBOÉ CFI; que esse suporte
financeiro da OBOÉ CFI à OBOÉ CARD era feito por meio das cessões
de crédito; que, em relação às faturas de cartão inadimplentes, entende
que esse setor não segue as regras do Banco Central, motivo pelo qual a
renovação das datas de vencimento era fruto de renegociações legítimas;
que nega que tenha havido de recursos; que não houve omissão de
informações ao Banco Central, nem alteração de dados; que não havia a
sistemática do new base; que o swap de fato existia, mas entende que
nisso não havia irregularidade alguma; que entende não haver qualquer
irregularidade na CIA DE INVESTIMENTOS OBOÉ; que nega que tenha
havido a confecção de ata fraudulenta de assembleia; que entende que
os empréstimos feitos pela ADVISOR eram absolutamente regulares, pois
não há nada que impeça uma pessoa de emprestar dinheiro a outra; que,
nas reuniões entre os diretores, era exposta toda a situação da empresa,
sendo as decisões tomadas conjuntamente entre todos os diretores; que
os flags de visibilidade foram criados para que os gerentes tivessem
acesso apenas à sua carteira; que não interessava ao cliente saber se a
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empresa havia cedido o crédito decorrente de sua operação a outra
empresa, por isso essa informação não aparecia no sistema de frente de
loja; que o depoente JOSÉ NEWTON e JOEB faziam a gestão e
administração conjunta da OBOÉ DTVM, não havendo divisão formal de
atribuições; que JOEB também participou da idealização da sistemática
do swap; que a ADVISOR existia de fato, com endereço separado na
junta comercial; que quem trabalhava na ADVISOR era o depoente JOSÉ
NEWTON e o contador JOSÉ VICENTE; que também os pagamentos da
ADVISOR eram tratados na reunião de diretoria; que todos os diretores
tinham conhecimento das questões financeiras da ADVISOR, pois a
empresa era gerida de forma aberta; que a ADVISOR trabalhava com
cessões de crédito; que quem decidia os empréstimos concedidos pela
ADVISOR era o próprio depoente JOSÉ NEWTON; que entende que o
prejuízo das empresas seria decorrente de provisões indevidas lançadas
pelo Banco Central.

Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério
Público Federal, em suas alegações finais, sustentou a responsabilidade
penal de JOSÉ NEWTON LOPES FREITAS, por ser o administrador do
grupo empresarial, dotado de poder de mando e determinação, tendo
efetivamente determinado a prática dos atos fraudulentos apontados na
acusação.
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Em relação aos desvios, o Ministério Público
Federal, em suas alegações finais, sustentou a responsabilidade penal de
JOSÉ

NEWTON

LOPES

FREITAS,

por

ser

o

idealizador

e

operacionalizador das condutas delitivas, sendo quem assinava os
cheques e os endossava para desvio dos valores.

Em relação à concessão de empréstimos
vedados, o Ministério Público Federal, em suas alegações finais,
sustentou a responsabilidade penal de JOSÉ NEWTON LOPES
FREITAS, por ter efetuado a transferência direta de valores da OBOÉ CFI
para a ADVISOR.

Em relação à prestação de informações falsas
ao Banco Central, o Ministério Público Federal, em suas alegações finais,
sustentou a responsabilidade penal de JOSÉ NEWTON LOPES
FREITAS, por ter ordenado a realização do disfarce contábil e o posterior
envio ao Banco Central.

Em relação à emissão de certificados de
aplicação Swap, o Ministério Público Federal, em suas alegações finais,
sustentou a responsabilidade penal de JOSÉ NEWTON LOPES
FREITAS, por ser o responsável pela concepção desse produto
financeiro.
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Em relação à emissão de cartas de fiança e à
manutenção dos valores respectivos fora da contabilidade oficial, o
Ministério Público Federal, em suas alegações finais, sustentou a
responsabilidade penal de JOSÉ NEWTON LOPES FREITAS, por ser
quem emitiu as cartas de fiança e quem ordenou a não contabilização,
tendo inclusive assinado as cartas.

Em relação à contabilização de impostos não
pagos, o Ministério Público Federal, em suas alegações finais, sustentou
a responsabilidade penal de JOSÉ NEWTON LOPES FREITAS, por ser
uma das pessoas que detinham o controle e o interesse dos atos de
gestão da OBOÉ CFI e que se beneficiaram com a falsidade das
informações.

Em relação desvio de bem alcançado pela
indisponibilidade legal resultante de intervenção, o Ministério Público
Federal, em suas alegações finais, sustentou a responsabilidade penal de
JOSÉ NEWTON LOPES FREITAS, por ter feito uso de documento falso
com a finalidade de evitar a intervenção de empresa detentora de vultoso
patrimônio imobiliário (CI OBOÉ).

Em relação à operação de instituição financeira
não autorizada (ADVISOR), o Ministério Público Federal, em suas
alegações finais, sustentou a responsabilidade penal de JOSÉ NEWTON
LOPES FREITAS, por ser uma das pessoas que assinavam os “recibos
de aplicação” e por ter sido quem idealizou o funcionamento da ADVISOR
como autêntica instituição financeira.
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Em suas alegações finais, JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.

Verifico nos autos a existência de elementos
bastantes à configuração da autoria delitiva em relação a todos os fatos
reconhecidos como ocorridos nesta sentença.

Em verdade, não tenho dúvidas em reconhecer
que JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS foi o grande autor intelectual e
o maior coordenador de todos os gravíssimos crimes reconhecidos nesta
sentença.

Com efeito, era JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS quem, em última instância, detinha a condição de controlador
de todas as empresas do grupo. Sobre este aspecto, vale trazer à colação
a síntese efetuada pelo liquidante a respeito da participação deste
acusado, direta ou indireta, em cada uma das empresas do grupo:
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)
O que fundamentalmente caracteriza esse conjunto de
empreendimentos
empresas
e
fundos
de
investimento — como um grupo econômico, é o fato de
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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; elou (c) pelo exercício do
controle administrativo, como Presidente de cinco delas.

O quadro seguinte compila a composição do
grupo coordenado por JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS:
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A respeito do primeiro grupo de empresas
mencionados no quadro acima, constatou o liquidante o seguinte:
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 DTVM,
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.

O quadro seguinte compila as informações a
respeito dessas empresas:
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A respeito do terceiro grupo de empresas
mencionados no quadro acima (pois o segundo grupo não interessa a
esta ação penal), constatou o liquidante o seguinte:
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).

O quadro seguinte compila as informações a
respeito dessas empresas:
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A respeito do quarto grupo de empresas
mencionados no quadro acima constatou o liquidante o seguinte:
O quarto grupo de empresas, conforme estabelecido
para o que se propõe este relatório temática, 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.

O quadro seguinte compila as informações a
respeito dessas empresas:
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A respeito do quinto grupo de empresas
mencionados no quadro acima constatou o liquidante o seguinte:
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 pattir 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.

.
O quadro seguinte compila as informações a
respeito dessas empresas:
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Por tais motivos, dentre tantos outros citados
no mesmo documento, o liquidante chegou à seguinte conclusão:
“com base em tal conjunto de prerrogativas — controle direto, controle
indireto, administrador sócio elou 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 DTVM)”.

Como se vê, JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS efetivamente detinha o controle formal de todas as empresas do
grupo. Mas não é só. Há, nos autos, prova cabal e robusta de que
ele efetivamente exercia o seu poder de mando e coordenava
ativamente o destino das empresas do grupo. Senão, vejamos.

A testemunha José Roberto Nunes Pires,
fiscal do Banco Central que participou das investigações, disse que JOSÉ
NEWTON era o controlador, único que participava em todas as empresas
e, pelos documentos e depoimentos tomados, foi quem organizou todo o
esquema fraudulento; que, no final das contas, pode afirmar que todas
essas empresas funcionavam como uma coisa só, um único esquema;
que a seleção dos RDBs que seriam aplicados à revelia tinha participação
direta de JOSÉ NEWTON; que era impossível a execução das fraudes
sem a conexão e ajustes entre as diretorias das empresas do grupo
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(OBOÉ CFI, OBOÉ CARD, OBOÉ DTVM); que vários funcionários
relataram que os diretores se reuniam com frequência a portas fechadas.

Também a testemunha Francisco Ponte de
Almeida Júnior afirmou que a ADVISOR na verdade era uma portinha
dentro da CFI, não tinha uma existência real, mas funcionava dentro da
CFI e era controlada por JOSÉ NEWTON; que havia uma enorme
interconexão entre as empresas (CFI, onde realmente entrava o dinheiro,
que se espalhava pelas outras, inclusive para cobrir eventuais prejuízos
que as outras tivessem; o pessoal era basicamente o da tesouraria da
CFI, praticamente; a CARD tinha o papel de informática, centralizava o
data center, gerou o CFI e organizava essa questão de informática); que a
ADVISOR na verdade era uma portinha dentro da CFI, não tinha uma
existência real, mas funcionava dentro da CFI e era controlada por JOSÉ
NEWTON; que a ordem de geração dos contratos fictícios, segundo
depoimentos, partiu especialmente de JOSÉ NEWTON, ITAMAR e
OTAVIO (este, embora não fosse diretor, era próximo à cúpula).

Já a testemunha Rivaldo Pinheiro Filho,
assistente de liquidação, disse que havia uma confusão patrimonial,
organizacional, estrutural, operacional entre as empresas de espantar;
que na verdade era tudo um patrimônio único; que ouviu relatos de JOSÉ
NEWTON era uma pessoa muito presente na empresa e não havia
decisões que não passavam por ele; que nunca nenhum funcionário disse
que algum diretor não exercia efetivamente poder de mando dentro da
empresa; que o que apurou foi que todos os diretores realmente tinham
gestão da empresa.
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O

funcionário

da

OBOÉ,

no

caso

a

testemunha Marconi Pereira de Araújo, confirma a participação de
JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS na gestão da empresa, afirmando
que o chefe do representante era ITAMAR; que normalmente se reportava
a JOSÉ ITAMAR; que às vezes também se reportava a JOSÉ NEWTON.

Igualmente, a testemunha Vanderaln Almeida
Rodrigues, funcionário da OBOÉ, atestou o poder de mando de JOSÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS, ao dizer que quem lhe convidou para
trabalhar na OBOÉ foi JOSÉ NEWTON; que o seu chefe era JOSÉ
ITAMAR e, também, JOSÉ NEWTON; que mesmo depois de mudar de
função continuava a se reportar a JOSÉ ITAMAR e a JOSÉ NEWTON;
que JOSÉ NEWTON era o chefe maior;

Em idêntico sentido, a testemunha Ana
Carolina Barbosa Paz, também funcionária da OBOÉ, confirmou que foi
convidada para ingressar na OBOÉ por JOEB, quando começaram a ser
estruturados os fundos de investimento; que a coordenação da instituição
desses fundos era feita por JOEB e JOSÉ NEWTON; que recebia ordens
de JOEB e JOSÉ NEWTON; que a administração da qualidade dos
créditos adquiridos pelo fundo era feita por JOEB e JOSÉ NEWTON.

Já a testemunha Renato Jorge Mourão Pinto
Filho, outro funcionário da OBOÉ, disse que JOSÉ NEWTON, no ano de
2010, por pelo menos uma vez, participou de reunião com o depoente
juntamente com JOÃO GUALBERTO e com OTÁVIO LINS, para definir as
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regras da geração de contratos fictícios do convênio INSS; que poderia
receber ordens diretamente dos diretores da CFI para geração de
contratos, como JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR e OTÁVIO LINS; que
nessas ordens de geração dos contratos era especificado que os clientes
não deveriam visualizar os contratos.

Também na linha do efetivo exercício do poder
de gestão e de mando por parte de JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS, está o depoimento da testemunha Thomás Accioly Pinto
Nogueira, funcionário da OBOÉ, que disse que os repasses eram feitos
por meio da ADVISOR porque a OBOÉ CFI não podia efetuar empréstimo
a empresas do mesmo grupo; que JOSÉ NEWTON que autorizava esses
repasses; que depois da intervenção tomou conhecimento da existência
de contratos fictícios e de mudanças de investimentos; que, pelo que
sabe,

ALEXANDRE

era

o

responsável

pelo

Sistema

CFI;

que

ALEXANDRE atendia ao que a diretoria mandava; que tudo o que
acontecia na empresa estava sob a gerência final de JOSÉ NEWTON;
que havia uma completa confusão de pessoal entre as empresas; que
também havia uma confusão estrutural; que havia apenas uma divisão a
respeito das funções de mercado; que estrutura física e de contabilidade
das empresas eram compartilhadas.

Nesse mesmo sentido, está o depoimento da
testemunha Alberlucy Azevedo Lima, que disse que as ordens
costumavam vir diretamente de JOSÉ ITAMAR, mediante prévio ajuste
com JOSÉ NEWTON; que a idealização da ADVISOR foi principalmente
de JOSÉ NEWTON e também de JOSÉ ITAMAR, não sabendo se outros
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diretores participaram; que por diversas vezes entregou valores em
espécie a JOSÉ NEWTON e a JOSÉ ITAMAR; que os valores em espécie
sacados por JOSÉ NEWTON eram normalmente tirados da OBOÉ CFI ou
da

ADVISOR;

movimentações

que

a

tesouraria

financeiras

para

tinha

autorização

resgates

de

para efetuar

clientes,

mas

a

movimentação entre as próprias empresas do grupo somente poderiam
ser autorizadas por JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR, JOEB e OTÁVIO.

Já a testemunha Regina Maria Arruda
Bastos Machado disse que chegou a comercializar, por orientação de
JOSÉ NEWTON, títulos ao portador da ADVISOR.

Na

mesma

linha,

a

testemunha

Arthur

Vinicius Vital confirmou que JOSÉ NEWTON era o dono do grupo; que
quem mandava na OBOÉ CFI, depois de JOSÉ NEWTON, era JOSÉ
ITAMAR.

A testemunha Lucivando Ferreira de Sousa,
funcionário da OBOÉ, também corroborou que na OBOÉ CFI os chefes
eram JOSÉ NEWTON e JOSÉ ITAMAR; que os diretores das empresas
do GRUPO OBOÉ se reuniam periodicamente, na sede da OBOÉ CFI, em
uma sala de reunião no gabinete de JOSÉ NEWTON.

Outro funcionário da OBOÉ, no caso a
testemunha Roberto Simões Maia, também atestou o poder de mando
de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, ao dizer que tinha como chefes
JOSÉ ITAMAR e JOSÉ NEWTON; que era gerente do escritório de São
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Paulo; que trabalhava na captação de recursos; que JOSÉ NEWTON era
dono do grupo; que era uma instituição pequena, bem personalista, de
modo que a figura do dono era algo muito presente; que todas as
decisões passavam por JOSÉ NEWTON; que JOSÉ ITAMAR tinha poder
de decisão; que JOSÉ NEWTON e JOSÉ ITAMAR tinham essa gerência
forte em relação a todas as áreas da empresa; que conhecia JOEB; que
não era registrado na OBOÉ CFI, mas na MAGAZINES BRASILEIROS, a
qual também pertencia a JOSÉ NEWTON.

Até mesmo o réu ALEXANDRE RODRIGUES
DA SILVA confirmou que houve reunião com JOSÉ NEWTON, JOÃO
GUALBERTO, MAYNARD e CICERO, em que restou decidido que a
OBOÉ CARD deveria prestar informações falsas ao Banco Central; que
confirma que houve alteração de dados nos relatórios fornecidos ao
Banco Central; que confirma MAYNARD participou dessa reunião em que
foi tomada essa decisão de alterar os dados; que nessa reunião não teve
qualquer divergência entre JOSÉ NEWTON, JOÃO GUALBERTO,
MAYNARD e CICERO; que estava subordinado a JOÃO GUALBERTO.

Também

o

réu

JOÃO

GUALBERTO

MOREIRA DE QUEIROZ confirmou o poder de mando de JOSÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS, ao afirmar que, na inspeção pelo Banco
Central pouco antes da intervenção, o depoente determinou que
ALEXANDRE fornecesse todos os dados necessários para o bom
desenvolvimento os trabalhos; que, no mesmo dia em que deu essa
ordem, recebeu telefonema de JOSÉ NEWTON, determinando que o
depoente não fornecesse essas informações ao Banco Central; que o
Página 211 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

depoente estranhou essa postura de JOSÉ NEWTON; que o depoente foi
proibido por JOSÉ NEWTON de conversar com o Banco Central; que
exigiu uma reunião sobre esse assunto, da qual participaram o depoente,
JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR, MAYNARD e CICERO; que nessa
reunião foi dito que a situação poderia ser contornada, com inclusão de
dados falsos na contabilidade da OBOÉ CARD; que, nas reuniões entre
os diretores, a coordenação ficava a cargo de JOSÉ NEWTON; que o
depoente também estava subordinado a JOSÉ NEWTON.

Em idêntico sentido estão as declarações do
réu JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD, que disse começou a
trabalhar na OBOÉ CARD como Diretor-Presidente, a convite de JOSÉ
NEWTON, a quem estava subordinado; que JOSÉ NEWTON era quem de
fato mandava no GRUPO OBOÉ; que, estatutária e oficialmente, não
tinha nenhum chefe e não estava subordinado a ninguém, mas, na
prática, prestava contas a JOSÉ NEWTON, por ser este o acionista
controlador.

Também o réu CÍCERO ADALBERTO DE
PAULA VIANA atestou que as relações entre a OBOÉ CARD e a OBOÉ
CFI geralmente eram conduzidas entre JOSÉ NEWTON e MAYNARD;
que confirma que participou de reunião com JOSÉ NEWTON e
MAYNARD, em que JOSÉ NEWTON solicitou a alteração de dados para
prestação de informações falsas ao Banco Central, mas nega que tenha
concordado com a alteração da base de dados da OBOÉ CARD.
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Do mesmo modo, o réu JOSÉ VICENTE DE
ASSIS corroborou que acredita que as ordens para geração dos contratos
fictícios tenha partido de JOSÉ NEWTON e de JOSÉ ITAMAR; que era
subordinado a JOSÉ ITAMAR e a JOSÉ NEWTON.

Não destoam as declarações do também réu
JOEB BARBOSA GUIMARÃES DE VASCONCELOS, que afirmou que
era subordinado somente a JOSÉ NEWTON; que o Fundo Regente era
regido por JOSÉ NEWTON; que o chefe do depoente era JOSÉ
NEWTON; que despachava todos os dias por JOSÉ NEWTON; que a CIA
DE INVESTIMENTOS OBÉ era uma empresa para centralizar os imóveis
do grupo; que, não sabe por que, foi colocado como sócio dessa
empresa; que não participou de transferência de bens para essa
empresa; que inclusive na época da assembleia em que consta seu
nome, não participou, pois estava viajando; que a única pessoa que
assinou o documento dessa assembleia foi JOSÉ NEWTON; que
diariamente ia na OBOÉ CFI despachar com JOSÉ NEWTON.

Nessa mesma linha, o réu OTAVIO LINS LIMA
que JOSÉ NEWTON determinava a transferência das aplicações para os
fundos de investimento e dizia que posteriormente seriam apresentados
os termos de adesão; que era subordinado a JOSÉ NEWTON e JOSÉ
ITAMAR; que, em relação aos créditos cedidos pela OBOÉ CARD, era o
responsável por controlar as operações que estavam para vencer e,
quando as faturas venciam, solicitava a renovação das faturas, conforme
orientação de JOSÉ NEWTON; que a ideia de operacionalização das
fraudes deve ter partido de JOSÉ NEWTON; que os pedidos de geração
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de contratos feitos à OBOÉ CARD eram efetuados pelo depoente a
pedido da diretoria, especialmente JOSÉ NEWTON; que os e-mails
enviados pelo depoente ao setor de tecnologia da OBOÉ CARD foram
feitos a pedido de JOSÉ NEWTON; que as transferência de RDB para
fundos eram acertadas previamente entre JOSÉ NEWTON e JOEB.

O

também

réu

JOSÉ

ITAMAR

DE

VASCONCELOS JÚNIOR igualmente confirmou que JOSÉ NEWTON
que era o diretor de fato da empresa; que JOSÉ NEWTON centralizava
todas as decisões do grupo; que as ordens eram executadas pelos
subordinados.

Finalmente, o próprio réu JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS não nega que tenha sido o administrador das
empresas e que participava ativamente das decisões e orientações a
subordinados – embora se recuse veementemente a reconhecer que
praticou qualquer espécie de ilicitude.

De fundamental relevância foi o depoimento
prestado em sede policial pelo réu ALEXANDRE RODRIGUES DA
SILVA relatando o seguinte:
QUE, iniciou suas atividades na OBOÉ CARD como
analista de sistema em fevereiro de 2004, só veio a
ocupar a área de Gerente de Desenvolvimento em
janeiro de 2009; QUE, com relação as fraudes
apontadas pelo inquérito do BACEN a partir do
desenvolvimento do sistema CFI na OBOÉ CARD tem a
dizer que; a partir do final de 2009 o depoente foi
procurado pelo Gerente de Captação e Operação
OTAVIO LINS, que solicitou que fossem gerados na
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tabela de contratos a partir da base de CPFs de
clientes cadastrados, com valores aleatórios
definidos numa certa faixa; QUE, essas solicitações
chegavam por e-mail; QUE, os contratos eram inseridos
vinculados ao produto "Fundo Regente"; QUE, o
solicitante determinava o valor alvo; QUE, os contratos
deveriam ter as seguintes características: Agência,
Gerente, Produto, Convênio; QUE, o depoente não sabe
explicar como eram definidas tais características, isto é,
se essas informações eram previamente combinadas;
QUE, como Gerente de Setor tocava dois principais
projetos o CFI e OBOÉ CARD, no total de 15(quinze)
subordinados; QUE, sete desses tomavam conta do
sistema CFI e os outros do sistema OBOÉ CARD; QUE,
delegou ao funcionário VITOR a responsabilidade pela
OBOÉ CARD e ao funcionário RENATO a
responsabilidade do CFI; QUE, os responsáveis tinham
autonomia para resolver os problemas que surgiam em
ambos projetos; QUE, as demandas incialmente eram
solicitadas ao depoente e mais tarde eram diretamente
solicitadas ao funcionário RENATO JORGE com
autorização de JOÃO GUALBERTO; QUE, a decisão
para apresentação de uma base de dados alterada para
o Banco Central foi de JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS em reunião com a Diretoria da OBOÉ CARD;
QUE, os juros das faturas foram incorporadas ao valor
principal que é o valor de avaliação de ativo; QUE, a
data de ultimo pagamento foi alterada para uma data
recente com objetivo de omitir que as faturas estavam
com longo período de atraso; QUE, foi fornecido a um
funcionário de nome BATISTA do Banco Central um
arquivo contendo os dados alterados QUE, as
orientações acerca da majoração dos ativos eram
acertadas em reunião onde participavam JOSÉ
NEWTON, JOÃO GUALBERTO, MAYNARD e CÍCERO;
QUE, o depoente colocava em prática; QUE, não sabe
dizer o que se tratava os convênios do "Uniquell e
"Unique 2", mas para o sistema CFI eram tratados como
produtos; QUE, sabe dizer que as faturas serviam de
base tanto para o "Unique" "Unique 2" e "Fundo
Clássico"; QUE, a principio uma mesma fatura da OBOÉ
CARD. poderia lastrear mais de um produto (unique,
unique 2 e fundo clássico) e que a partir da inspeçäo do
Banco Central, no intuito de evitar a visibilidade desse
fato, o depoente recebeu determinação de arbitrar
valores aleatórios para as faturas que serviam de
lastro para o "Unique" e "Unique 2", mantendo o
base original apenas para o fundo clássico; QUE,
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sobre o Flag de visibilidade, tem a dizer que se trata de
um campo da tabela de contrato que permitia não exibir
as informações do contrato para algum dos usuários do
sistema.

Também

de

extrema

relevância

foi

o

depoimento prestado perante a Polícia Federal pela testemunha Renato
Jorge Mourão:
QUE, tinha como chefe ALEXANDRE RODRIGUES
SILVA; QUE, o CFI era um sistema criado para controlar
a geração de proposta, contratos, cobrança e aplicações
e que os dados do CFI eram exportados para o
FINANCE, que no caso, este ultimo era a contabilidade
oficial com os dados que eram apresentados ao Banco
Central; QUE, a partir de agosto de 2010, por
determinação de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
o depoente passou a inserir no sistema CFI
operações de empréstimos que não existiam de fato
e que consequente alimentou o sistema FINANCE com
operações de empréstimos inexistentes, com intuito de
gerar direitos creditórios, prática que perdurou
rotineiramente até a intervenção; QUE, tal prática
envolveu em certo período o convênio INSS referente a
empréstimo fictícios, que obviamente não eram
encaminhados ao INSS; QUE, essas operações eram
geradas pelo depoente com conhecimento do Diretor
de Tecnologia da OBOÉ CARD JOÃO GUALBERTO e
o Gerente da Área de Desenvolvimento ALEXANDRE
RODRIGUES SILVA; QUE, os contratos fictícios eram
gerados em lotes, diretamente em Banco de Dados,
por se tratar de uma grande quantidade; QUE, para
identificar e manter controle das operações fictícias, os
dados eram inseridos sempre com o mesmo usuário de
cadastro e o contrato era marcado como um FLAG
"invisível" (...)QUE, o senhor OTAVIO LINS Gerente de
Captação e Operação, bem como o Diretor JOSÉ
ITAMAR tinha conhecimento dessas operações
fictícias; QUE, as solicitações eram recebida pelo
depoente
através
de
seu
e-mail:
renatojorge@oboe.com.br, que geralmente vinha pelos
e-mails de OTAVIO LINS e JOSÉ ITAMAR.
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Igualmente relevante foi o depoimento prestado
perante a Polícia Federal pelo réu OTÁVIO LINS LIMA:
QUE, em relação às irregularidades apontadas pela
Comissão de Inquérito do Banco Central o declarante
tem a dizer que a dinâmica na geração de contratos de
crédito inexistentes se dava por determinação do Sr.
Newton Freitas, que determinada à área de TI que
gerasse contratos em número e valores por ele
estabelecidos e uma vez gerados esses contratos o
setor de operações importava tais contratos para o
Sistema CFI; QUE, o declarante enquanto gerente de
operações era quem incluía tais contratos no sistema
CFI, por determinação expressa de JOSÉ NEWTON;
QUE, NEWTON determinou a TI que fosse criado uma
espécie de log de acesso em que apenas o
declarante de MARCONI PEREIRA D ARAÚJO
(Gerente de Operações Consignadas) pudessem ver
no sistema CFI os contratos fictícios, de modo que os
gerentes de frente ao consultar a situação de seus
clientes não tivessem acesso a tais operações
fraudulentas (...)QUE, o lançamento dos contratos
fraudulentos possivelmente influenciariam em uma
elevação do índice de liquidez da empresa, pois a soma
do valor patrimonial da empresa e mais os valores dos
contratos a receber, superariam o passivo da empresa;
QUE, salvo engano, por volta do final de 2010 o
Diretor JOEB, responsável pela área de Fundos
selecionava dentre uma lista de investidores com
aplicações de RDB em valores a partir de R$ 70 mil,
algumas aplicações que eram liquidadas como RDB
e posteriormente aplicadas em algum fundo de
investimento à revelia do cliente (Erudito, Clássico,
Multicred); QUE, no caso do cliente procurar sua
aplicação de RDB era feito um ajuste contábil para
pagamento pelo valor respectivo à aplicação em
RDB; QUE JOEB agia com o conhecimento de JOSÉ
NEWTON até porque os relatórios com as relações
dos clientes só eram entregues mediante a sua
autorização; QUE, o declarante acredita que JOEB
agia daquela forma para alavancar a carteira de
fundos, pois por esse motivo ele foi admitido como
diretor; QUE, as aplicações em fundos exigiam a
assinatura do prospecto pele cliente e, as operações
realizadas por JOEB não tinham tal documento, o que
motivou o Banco Central a ressarcir clientes que apesar
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de não terem seu título de RDB escriturado na relação
do BC; QUE, os clientes permaneciam recebendo seus
extratos como se suas aplicações estivessem regulares,
semelhante ao que acontecia com os clientes que
compunham a base de dados do New Base; QUE, New
Base era um banco de dados criado por JOSÉ
NEWTON, no qual ele mantinha controle das
aplicações que eram liquidadas na contabilidade da
OBOE CFI, mas que de fato o cliente não tinha
ciência de tal operação, pois permanecia recebendo
seus extratos como se sua aplicação estivesse
regular (...) QUE, em relação a OBOÉ CARD esta ficou
em débito com a OBOÉ CFI em razão de investimentos
que foram feitos naquela empresa a partir de contratos
apresentados pela OBOÉ CARD, respectivos à clientes
em débito com aquela empresa, operação designada na
OBOÉ como PRODUTO UNIQUE; QUE, o BC passou a
questionar a forma de empréstimos da OBOÉ CFI a
partir dos contratos de clientes da OBOÉ CARD e por
essa razão a operação passou a ser feita através de
investimento direto no fundo REGENTE e posteriormente
foi criado o fundo CLÁSSICO a partir de transferência
daquele fundo; QUE, o declarante não sabe dizer se tal
decisão e operacionalização partiu de JOEB ou
NEWTON; QUE, os contratos gerados pela OBOÉ CARD
tinham a mesma dinâmica daqueles gerados na OBOÉ
CFI (...)QUE, JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR foi diretor da OBOÉ CFI e antes disso era
responsável pela contabilidade da OBOÉ CFI (...)QUE,
todas as determinações no grupo OBOÉ partiam de
NEWTON que determinava verbalmente suas ordens
ou delegava a ITAMAR para que as repassasse a
quem executaria à ordem; QUE, nas operações da
OBOÉ CARD as ordens também eram verbais, mas
CÍCERO um dos diretores daquela empresa,
solicitava que fossem enviados email determinando
a geração dos contratos e, naquelas ocasiões
ITAMAR dava a ordem.

Como se vê, é amplíssimo o arcabouço
probatório que confirma, à saciedade, que JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS efetivamente exercia o controle das empresas do grupo, dava
ordens, orientava subordinados, assinava documentos, participava de
reuniões.
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Sua responsabilização, no caso, não decorre
de sua posição meramente formal (controlador) – mas sim de sua efetiva
gestão das empresas, de modo absolutamente fraudulento, com desvio
de verbas, movimentação de recursos em contabilidade paralela, atuação
no mercado marginal de capitais e até mesmo com tentativa de desviar
bens do regime de intervenção.

A individualização de suas condutas foi muito
bem apontada pelo Ministério Público Federal em suas alegações finais,
como consta do resumo da manifestação ministerial que fiz linhas atrás
da seguinte forma:
Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério Público
Federal, em suas alegações finais, sustentou a
responsabilidade penal de JOSÉ NEWTON LOPES
FREITAS, por ser o administrador do grupo empresarial,
dotado de poder de mando e determinação, tendo
efetivamente determinado a prática dos atos
fraudulentos apontados na acusação.
Em relação aos desvios, o Ministério Público Federal, em
suas alegações finais, sustentou a responsabilidade
penal de JOSÉ NEWTON LOPES FREITAS, por ser o
idealizador e operacionalizador das condutas delitivas,
sendo quem assinava os cheques e os endossava para
desvio dos valores.
Em relação à concessão de empréstimos vedados, o
Ministério Público Federal, em suas alegações finais,
sustentou a responsabilidade penal de JOSÉ NEWTON
LOPES FREITAS, por ter efetuado a transferência direta
de valores da OBOÉ CFI para a ADVISOR.

Página 219 de 459

Em relação à prestação de informações falsas ao Banco
Central, o Ministério Público Federal, em suas alegações
finais, sustentou a responsabilidade penal de JOSÉ
NEWTON LOPES FREITAS, por ter ordenado a
realização do disfarce contábil e o posterior envio ao
Banco Central.

Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

Em relação à emissão de certificados de aplicação
Swap, o Ministério Público Federal, em suas alegações
finais, sustentou a responsabilidade penal de JOSÉ
NEWTON LOPES FREITAS, por ser o responsável pela
concepção desse produto financeiro.
Em relação à emissão de cartas de fiança e à
manutenção dos valores respectivos fora da
contabilidade oficial, o Ministério Público Federal, em
suas alegações finais, sustentou a responsabilidade
penal de JOSÉ NEWTON LOPES FREITAS, por ser
quem emitiu as cartas de fiança e quem ordenou a não
contabilização, tendo inclusive assinado as cartas.
Em relação à contabilização de impostos não pagos, o
Ministério Público Federal, em suas alegações finais,
sustentou a responsabilidade penal de JOSÉ NEWTON
LOPES FREITAS, por ser uma das pessoas que
detinham o controle e o interesse dos atos de gestão da
OBOÉ CFI e que se beneficiaram com a falsidade das
informações.
Em relação desvio de bem alcançado pela
indisponibilidade legal resultante de intervenção, o
Ministério Público Federal, em suas alegações finais,
sustentou a responsabilidade penal de JOSÉ NEWTON
LOPES FREITAS, por ter feito uso de documento falso
com a finalidade de evitar a intervenção de empresa
detentora de vultoso patrimônio imobiliário (CI OBOÉ).
Em relação à operação de instituição financeira não
autorizada (ADVISOR), o Ministério Público Federal, em
suas alegações finais, sustentou a responsabilidade
penal de JOSÉ NEWTON LOPES FREITAS, por ser uma
das pessoas que assinavam os “recibos de aplicação” e
por ter sido quem idealizou o funcionamento da
ADVISOR como autêntica instituição financeira.

JOSÉ

NEWTON

LOPES

DE

FREITAS,

induvidosamente, praticou inúmeros crimes contra o sistema financeiro
nacional da gestão das empresas do GRUPO OBOÉ.
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Está

cabalmente

comprovado

que

JOSÉ

NEWTON LOPES DE FREITAS foi autor intelectual, em verdade o
grande coordenador e articulador, com absoluto domínio funcional
dos fatos, em relação aos crimes relatados no primeiro, terceiro, quarto,
quinto, sétimo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo quinto, décimo
sexto, décimo sétimo, décimo oitavo e décimo nono fatos criminosos
reconhecidos nesta sentença.

Provada a materialidade delitiva. Reconhecida
a autoria do acusado. Os fatos são típicos, como se demonstrará adiante.
E, não havendo causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, o réu
deve ser condenado.

2.22. JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR é
apontado como ex-diretor administrativo-financeiro da OBOÉ CFI e
administrador da Maestro Informática S/A.

O Ministério Público Federal o acusa de ter
participado dos primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto, sétimo, oitavo,
nono, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo nono e
vigésimo fatos.
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Em sua resposta à acusação, JOSÉ ITAMAR
DE VASCONCELOS JÚNIOR sustentou, basicamente, o seguinte:
a) que era mero empregado da empresa, sem ter ciência de dados
forjados e nem atribuição administrativa para o desenvolvimento das
atividades criminosas delineadas; b) que apenas repassava informações
contábeis ao réu JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, sem saber que
seriam utilizadas para criação de contratos fictícios; c) que não tinha
acesso especial ao Sistema CFI (visualização da flag “N” – contratos
invisíveis); d) que de fato havia reuniões da administração, mas as
decisões já vinham previamente fixadas por JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS, de modo que não deliberava nada; e) que não sabia, não
participou e nem tinha atribuições administrativas em relação aos fatos
referentes à criação fictícia de contratos, aplicações sem conhecimento
dos clientes, cessão de faturas inadimplidas ou fraudes envolvendo o
FUNDO CLÁSSICO ou a empresa ADVISOR; f) que era mero cumpridor
de ordens e sua condição formal de diretor não pode presumir a
participação dolosa nas fraudes; g) que as transferências que fazia eram
sob ordens de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS; h) que, em relação
à acusação denominada New Base, não ordenou nada aos funcionários
de captação e tesouraria, mas apenas repassou as ordens; i) que as
informações repassadas ao Banco Central eram elaboradas por JOSÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS, sendo que apenas as transmitia, sem
conhecimento de eventuais falsidades nelas existentes; j) que, como não
tinha acesso especial ao Sistema CFI, não tinha como saber quais
informações do Sistema Finance eram falsas, motivo pelo qual não pode
responder pelas irregularidades contábeis; k) que não teve participação
alguma na operação da empresa ADVISOR, sendo JOSÉ NEWTON
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LOPES DE FREITAS o responsável pelas transferências indevidas.,
mantendo em erro os funcionários da OBOÉ CFI ao manipular dados para
a transferência irregular de valores entre as empresas coligadas; i) que,
nesse contexto, não há falar em formação de quadrilha, porque ausente
ânimo associativo para a prática de crimes.

Em seu interrogatório, JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR disse que é casado, tem quatro filhas, duas
maiores e duas menores (uma de 16 e outra de 12 anos); que é bacharel
em ciências contábeis; que nunca foi processado anteriormente; que não
é verdadeira a acusação; que entrou na OBOÉ CFI em 1997 como
contador; que em 2003 passou a ser gerente administrativo; que em 2007
passou a ser diretor administrativo e financeiro; que era diretor apenas de
direito, mas não de fato; que JOSÉ NEWTON que era o diretor de fato da
empresa; que JOSÉ NEWTON centralizava todas as decisões do grupo;
que as ordens eram executadas pelos subordinados; que também foi
sócio diretor e administrador da MAESTRO INFORMÁTICA, desde o seu
início; que a MAESTRO INFORMÁTICO era loja de informática que fazia
manutenção e venda de equipamentos de informática; que conhece
OTÁVIO LINS, o qual trabalhava na OBOÉ CFI e era gerente de
captação; que OTÁVIO repassava para o CPD [centro de processamento
de dados] a relação de contratos; que JOSÉ MAYNARD era presidente da
OBOÉ CARD; que JOSÉ MAYNARD tinha muito contato com JOSÉ
NEWTON, mas não com o depoente; que JOÃO GUALBERTO era diretor
de tecnologia da OBOÉ CARD, mas o depoente não tinha relação com
ele; que CICERO era diretor da OBOÉ CARD; que o contato que o
depoente tinha com CICERO era exclusivamente para abastecimento de
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caixas da OBOÉ CARD; que JOEB era diretor da OBOÉ DTVM; que não
sabe falar sobre os fundos de investimento; que JOSÉ VICENTE era
contador da empresa; que não tinha contato com a contabilidade; que
conhece ALEXANDRE, desenvolvedor de sistemas da OBOÉ CARD, mas
não tem informações a dar sobre ele; que a empresa ADVISOR
trabalhava com as operações ao portador; que a autorização para saque
dos cheques em favor da ADVISOR passavam antes por OTÁVIO; que,
pelo que sabe, o unique e unique 2 eram repasses feito pela OBOÉ
CARD para cobrir débitos com a OBOÉ CFI; que não sabia que os
contratos repassados eram fictícios; que não sabe falar nada sobre
fundos nem cessões de faturas ao Banco Daycoval; que não tem
conhecimento sobre aplicações à revelia dos clientes, por não atuar na
área comercial da empresa; que a parte comercial da OBOÉ CFI acabou
“terceirizada” para a OBOÉ DTVM, ou seja, quem cuidava disso era JOEB
e ELIZIÁRIO; que boa parte dos gerentes da OBOÉ CFI também
captavam em favor das aplicações ao portador da ADVISOR; que as
aplicações da ADVISOR eram controladas por OTÁVIO; que JOSÉ
NEWTON utilizava funcionários da OBOÉ CFI para as operações da
ADVISOR; que nunca participou de reuniões com diretores da OBOÉ
CARD.

Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério
Público Federal, em suas alegações finais, sustentou a responsabilidade
penal de JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR, por ter participado
da definição dos contratos e dos valores a serem fraudulentamente
criados, mediante ordens repassadas aos seus subordinados – o mesmo
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ocorrendo a respeito da cessão fraudulenta de faturas de cartão de
crédito com inadimplência.

Em relação aos desvios, o Ministério Público
Federal, em suas alegações finais, sustentou a responsabilidade penal de
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR, por ter ordenado que
OTÁVIO LINS LIMA operacionalizasse a sistemática da New Base, por
controlar os depósitos destinados à ADVISOR (conforme planilha
encontrada em seu computador de trabalho e por inclusive constar como
um dos destinatários em lançamentos da planilha – expressa menção ao
nome “Itamar” em alguns lançamentos).

Em relação à concessão de empréstimos
vedados, o Ministério Público Federal, em suas alegações finais,
sustentou

a

responsabilidade

penal

de

JOSÉ

ITAMAR

DE

VASCONCELOS JÚNIOR, por ter auxiliado JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS a transferir diretamente valores da OBOÉ CFI para a ADVISOR.

Em relação à prestação de informações falsas
ao Banco Central, o Ministério Público Federal, em suas alegações finais,
sustentou

a

responsabilidade

penal

de

JOSÉ

ITAMAR

DE

VASCONCELOS JÚNIOR, por ter ordenado a realização do disfarce
contábil e o posterior envio ao Banco Central.
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Em relação à contabilização de impostos não
pagos, o Ministério Público Federal, em suas alegações finais, sustentou
a responsabilidade penal de JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR, por ser uma das pessoas que detinham o controle e o interesse
dos atos de gestão da OBOÉ CFI e que se beneficiaram com a falsidade
das informações.

Em relação à operação de instituição financeira
não autorizada (ADVISOR), o Ministério Público Federal, em suas
alegações finais, sustentou a responsabilidade penal de JOSÉ ITAMAR
DE VASCONCELOS, por ser uma das pessoas que assinavam os
“recibos de aplicação” e por ter conhecimento de que JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS a teria idealizado a ADVISOR para funcionar como
autêntica instituição financeira.

Em suas alegações finais, JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.

Verifico nos autos a existência de elementos
bastantes à configuração da autoria delitiva em relação a todos os crimes
que lhe são imputados e reconhecidos como ocorridos nesta sentença.
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JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR
ostentava a condição de diretor da OBOÉ CFI – conforme comprovado
documentalmente e reconhecido pelo próprio acusado.

Ainda que ele diga que não era diretor de fato
mas apenas de direito (o que não se comprovou, conforme mencionarei
adiante), seu vínculo pessoal com a empresa e seus acionistas
permaneceria íntegro, já que não poderia renunciar às responsabilidades
legais decorrentes de sua posição.

É preciso destacar, desde logo, que as
empresas envolvidas na fraude eram sociedades anônimas – regidas, por
isso

mesmo,

pela

legislação

respectiva,

notadamente

a

Lei

Federal nº 6.404/1976. Tal circunstância confere aos seus diretores
responsabilidade qualificada.

O art. 138 da Lei Federal nº 6.404/1976 prevê
que “a administração da companhia competirá, conforme dispuser o
estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à
diretoria”, ao passo que o art. 139 do mesmo diploma estabelece que
“as atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração
não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto”.
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Seguindo

na

linha

dos

deveres

e

responsabilidades dos diretores, a Lei Federal nº 6.404/1976 impõe que:
1) “o administrador deve servir com lealdade à companhia” (art. 155);
2) é vedado ao administrador “usar, em benefício próprio ou de outrem,
com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de
que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo” (art. 155, I);
3) é vedado ao administrador “omitir-se no exercício ou proteção de
direitos da companhia” (art. 155, II); 4) “é vedado ao administrador intervir
em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da
companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais
administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer
consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da
diretoria, a natureza e extensão do seu interesse”; 5) “a companhia é
responsável pelos prejuízos que causar aos interessados por vícios ou
irregularidades verificadas nos livros de que tratam os incisos I a III do
art. 100” (art. 104); 6) “o administrador da companhia deve empregar, no
exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”
(art. 153); 7) “o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o
estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa”
(art. 154); 8) “o administrador não é responsável por atos ilícitos de outros
administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em
descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir
a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente
que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de
administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por
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escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em
funcionamento,

ou

à

assembléia-geral”

(art.

158,

§

1º);

9) “os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos
causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei
para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo
estatuto, tais deveres não caibam a todos eles” (art. 158, § 2º);
10) “o administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento
desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador competente
nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a assembléia-geral,
tornar-se-á por ele solidariamente responsável” (art. 158, § 4º).

Assim, a condição de diretor trazia ao acusado
um dever de diligência acentuado, uma necessária obrigação de cuidado
e uma responsabilidade significativa em não se omitir diante da
constatação de fraudes no âmbito da sociedade.

Não ignoro que a legislação em questão é
empresarial e os efeitos (inclusive solidários) decorrentes se produzem,
como regra, na seara cível. Todavia, o Código Penal não é alheio às
obrigações assumidas em outros ramos do direito, tanto que reconhece a
figura do garantidor, tornando a omissão penalmente relevante ao
estabelecer que “a omissão é penalmente relevante quando o omitente
devia e podia agir para evitar o resultado” (art. 13, § 2º), bem ainda ao
fixar que é possível a responsabilização penal de quem “tenha por lei
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância” (art. 13, § 2º, a).

Página 229 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

No caso de crimes financeiros praticados na
gestão de sociedade anônima, a omissão da diretoria é deveras
significativa. É que, ante a ampla gama de responsabilidades dos
diretores, o investidor legitimamente pode acreditar ser difícil o
cometimento desses crimes, já que dependeria da anuência de toda a
diretoria (afinal, se algum deles tivesse conhecimento, deveria levar ao
conhecimento dos órgãos competentes).

Seria possível cogitar-se, portanto, até mesmo
de omissão penalmente relevante, de crime comissivo praticado por
omissão, já que o tamanho das fraudes era de tal monta e implicava de tal
forma na saúde financeira da empresa que era absolutamente impossível
que passasse ao largo do conhecimento do acusado. E, vale dizer, isso
não seria responsabilidade penal objetiva (pelo só fato de ocupar
determinado cargo) – mas sim porque, diante das circunstâncias
concretas e do que restou comprovado nos autos a respeito no mínimo de
seu conhecimento das ilicitudes, deixou de agir, quando podia e devia.

De todo modo, teci essas considerações
apenas para frisar que, ainda que não se tivesse comprovada a
participação ativa do acusado na execução dos ilícitos (e este não foi o
caso, frise-se), seria absolutamente possível a sua condenação diante da
sua omissão penalmente relevante e determinante para continuidade das
fraudes por longo período.
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Mas a condenação se baseia não só nisso.
Pauta-se, também, na constatação de que o réu concorreu ativamente
para execução dos crimes que lhe são imputados, ou seja, sua conduta
não foi apenas omissiva, mas também ativa. Senão, vejamos.

Com efeito, há nos autos elementos que
asseguram

que

JOSÉ

ITAMAR

DE

VASCONCELOS

JÚNIOR

efetivamente exercia o seu poder de mando e coordenava ativamente
o destino das empresas do grupo, especialmente da OBOÉ CFI e da
ADVISOR, juntamente com o controlador geral do grupo. Senão,
vejamos.

A testemunha José Roberto Nunes Pires,
fiscal do Banco Central que participou das investigações, disse que JOSÉ
ITAMAR era a pessoa na OBOÉ CFI que ficava responsável pela escolha
das aplicações que seriam remetidas para os fundos; que, no final das
contas, pode afirmar que todas essas empresas funcionavam como uma
coisa só, um único esquema; que essas fraudes jamais poderiam ter
ocorrido sem a participação de JOEB, JOSÉ ITAMAR e OTÁVIO LINS;
que a conciliação bancária desses valores relativos a contratos fictícios
era controlada por planilha encontrada no computador do diretor JOSÉ
ITAMAR; que somente conseguiu identificar as fraudes após ter acesso
aos registros informais da empresa; que era impossível a execução das
fraudes sem a conexão e ajustes entre as diretorias das empresas do
grupo (OBOÉ CFI, OBOÉ CARD, OBOÉ DTVM); que vários funcionários
relataram que os diretores se reuniam com frequência a portas fechadas;;
que entende é impossível que os diretores da empresas, especialmente
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OBOÉ CFI, OBOÉ CARD e OBOÉ DTVM não tenham participado
diretamente das fraudes, pois cada empresa tinha uma participação no
esquema fraudulento.

No mesmo sentido, a testemunha Francisco
Ponte de Almeida Júnior, Procurador do Banco Central que presidiu as
comissões de inquérito, disse que havia uma enorme interconexão entre
as empresas (CFI, onde realmente entrava o dinheiro, que se espalhava
pelas outras, inclusive para cobrir eventuais prejuízos que as outras
tivessem; o pessoal era basicamente o da tesouraria da CFI,
praticamente; a CARD tinha o papel de informática, centralizava o data
center, gerou o CFI e organizava essa questão de informática); que a
ordem de geração dos contratos fictícios, segundo depoimentos, partiu
especialmente de JOSE NEWTON, ITAMAR e OTAVIO (este, embora não
fosse diretor, era próximo à cúpula); que, no seu entendimento, é muito
difícil um documento formal em que os dirigentes dessem a ordem para a
prática das fraudes, pois estes obviamente não iriam se comprometer,
dando apenas ordens verbais.

Já a testemunha Rivaldo Pinheiro Filho,
assistente do liquidante, disse que havia uma confusão patrimonial,
organizacional, estrutural, operacional entre as empresas de espantar;
que na verdade era tudo um patrimônio único; que nunca nenhum
funcionário disse que algum diretor não exercia efetivamente poder de
mando dentro da empresa; que o que apurou foi que todos os diretores
realmente tinham gestão da empresa.
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Corroborando a efetiva atuação como diretor
do acusado, a testemunha Marconi Pereira de Araújo, funcionário da
OBOÉ, disse que trabalhava na carteira de empréstimos consignados a
empresas conveniadas; que o chefe do representante era ITAMAR; que
normalmente se reportava a JOSÉ ITAMAR.

Na mesma linha, a testemunha Vanderaln
Almeida Rodrigues, também funcionário da OBOÉ, afirmou que o seu
chefe era JOSÉ ITAMAR e, também, JOSÉ NEWTON; que JOSÉ
NEWTON era o chefe maior; que entre JOSÉ ITAMAR e ELIZIÁRIO não
havia hierarquia.

Outro funcionário da OBOÉ, no caso a a
testemunha Rodrigo Costa Lima Verde de Oliveira, atestou que
ingressou na OBOÉ em 2005 como estagiário, na OBOÉ CFI, na parte de
captação de recursos; que, nessa época, era subordinado a OTÁVIO
LINS; que, depois, foi efetivado como empregado, na função de
assistente administrativo; que então passou a ser subordinado a JOSÉ
ITAMAR.

Comprovando o envolvimento direto de JOSÉ
ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR na condução fraudulenta da
instituição financeira, a testemunha Renato Jorge Mourão Pinto foi
firme em dizer que JOSÉ NEWTON, no ano de 2010, por pelo menos uma
vez, participou de reunião com o depoente juntamente com JOÃO
GUALBERTO e com OTÁVIO LINS, para definir as regras da geração de
contratos fictícios do convênio INSS; que posteriormente foram alterados
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para outros convênios; que em janeiro de 2011 participou de reunião com
JOSÉ ITAMAR e com OTÁVIO LINS para definir as regras da geração de
contratos fictícios de convênios privados e boletos bancários CARD; que
no segundo semestre de 2011 o depoente participou de reunião com
CICERO VIANA, JOÃO GUALBERTO e JOSÉ ITAMAR para definir a
forma de baixa das parcelas dos boletos bancários CARD, mas em
virtude da intervenção não houve tempo hábil para baixa desses dados;
que geralmente os pedidos de geração dos contratos partiam de OTÁVIO
LINS e JOSÉ ITAMAR, por e-mail; que poderia receber ordens
diretamente dos diretores da CFI para geração de contratos, como JOSÉ
NEWTON, JOSÉ ITAMAR e OTÁVIO LINS.

Mostrando a posição hierárquica e de efetivo
controle das operações por parte de JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR, inclusive na ADVISOR, a testemunha Thomás Accioly Pinto
Nogueira, funcionário da OBOÉ, disse que JOSÉ NEWTON era o
administrador maior da FACULDADE OBOÉ; que a ADVISOR fazia
repasses à FACULDADE OBOÉ; que havia registro de repasses de cerca
de R$ 20.000.000,00 da ADVISOR à FACULDADE OBOÉ; que
praticamente todo mês a ADVISOR repassava valores à FACULDADE
OBOÉ; que os repasses eram feitos por meio da ADVISOR porque a
OBOÉ CFI não podia efetuar empréstimo a empresas do mesmo grupo;
que JOSÉ NEWTON que autorizava esses repasses; que esses repasses
também passavam pelo Diretor Financeiro da OBOÉ CFI
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O também funcionário da OBOÉ, no caso a
testemunha Jean Carlo de Brasileiro de Ângelo, confirmou a posição
hierárquica do acusado ao dizer que seus superiores eram OTÁVIO,
JOEB e JOSÉ ITAMAR.

Extremamente relevante foi o depoimento da
testemunha Alberlucy Azevedo Lima, funcionária da OBOÉ, que disse
que

tudo

das

empresas

(CFI,

ADVISOR,

DTVM,

CIA

DE

INVESTIMENTOS, FACULDADE OBOÉ) era concentrado em um grupo
só, salvo em relação à OBOÉ CARD; que o supervisor direto da depoente
era o JOSÉ ITAMAR; que as ordens costumavam vir diretamente de
JOSÉ ITAMAR, mediante prévio ajuste com JOSÉ NEWTON; que era
comum o resgate de valores da ADVISOR em cheques nominais, muitas
vezes sacados pelos próprios funcionários da OBOÉ; que esses valores
eram os chamados “por fora”; que em algumas vezes os clientes tinham
conhecimento dessa circunstância e em outras não; que a empresa
ADVISOR foi criada especialmente para fazer captações ao portador; que
a idealização da ADVISOR foi principalmente de JOSÉ NEWTON e
também de JOSÉ ITAMAR, não sabendo se outros diretores participaram;
que por diversas vezes entregou valores em espécie a JOSÉ NEWTON e
a JOSÉ ITAMAR; que alguns desses valores eram utilizados para
pagamentos “por fora”; que a tesouraria tinha autorização para efetuar
movimentações

financeiras

para

resgates

de

clientes,

mas

a

movimentação entre as próprias empresas do grupo somente poderiam
ser autorizadas por JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR, JOEB e OTÁVIO.
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Na

mesma

linha,

a

testemunha

Arthur

Vinicius Vital, funcionário da OBOÉ, confirmou que quem mandava na
OBOÉ CFI, depois de JOSÉ NEWTON, era JOSÉ ITAMAR.

Igualmente, a testemunha Lucivando Ferreira
de Sousa, funcionário da OBOÉ, corroborou que na OBOÉ CFI os chefes
eram JOSÉ NEWTON e JOSÉ ITAMAR; que os diretores das empresas
do GRUPO OBOÉ se reuniam periodicamente, na sede da OBOÉ CFI, em
uma sala de reunião no gabinete de JOSÉ NEWTON; que CICERO,
JOSÉ ITAMAR, JOEB e ELIZIÁRIO não eram meros funcionários, mas
sim diretores.

Provando o poder de gestão do acusado,
inclusive para admitir funcionários, a testemunha José Eliomar de
Menezes Teixeira, funcionário da OBOÉ, disse que quem contratou o
depoente foi JOSÉ ITAMAR.

Também a testemunha Antônio Israel Alves
Leite, funcionário da OBOÉ, demonstrou o poder de gestão do acusado,
ao também informar que quem contratou o depoente foi JOSÉ ITAMAR.

Corroborando

a

ascendência

do

acusado

dentro da empresa, a testemunha Roberto Simões Maia, funcionário da
OBOÉ, disse que tinha como chefes JOSÉ ITAMAR e JOSÉ NEWTON;
que JOSÉ ITAMAR tinha poder de decisão; que JOSÉ NEWTON e JOSÉ
ITAMAR tinham essa gerência forte em relação a todas as áreas da
empresa.
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Já o réu JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE
QUEIROZ disse que ficou sabendo, nessa época da inspeção do Banco
Central próxima da intervenção, que a OBOÉ CARD tinha 60 milhões
cedidas à OBÉ CFI; que achou essa cessão muito estranha,
considerando que o volume financeiro da OBOÉ era de cerca de 12 a 15
milhões por mês; que chamou MAYNARD para conversar sobre esse
assunto; que exigiu uma reunião sobre esse assunto, da qual participaram
o depoente, JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR, MAYNARD e CICERO; que
nessa reunião foi dito que a situação poderia ser contornada, com
inclusão de dados falsos na contabilidade da OBOÉ CARD.

O réu JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD,
por sua vez, afirmou que o fluxo financeiro entre a OBOÉ CARD e a
OBOÉ CFI era controlado por JOSÉ ITAMAR e por CICERO.

Expressando sua opinião a respeito dos fatos,
certamente baseado na experiência que vivenciou dentro das empresas e
no histórico de interferência de cada um dos demais acusados nas
decisões do grupo, o réu JOSÉ VICENTE DE ASSIS disse que acredita
que as ordens para geração dos contratos fictícios tenha partido de JOSÉ
NEWTON e de JOSÉ ITAMAR. que era subordinado a JOSÉ ITAMAR e a
JOSÉ NEWTON; que no âmbito da OBOÉ DTVM também era
subordinado a JOSÉ ITAMAR; que JOSÉ ITAMAR também participava da
gestão da OBOÉ DTVM.
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Na mesma linha, o réu OTAVIO LINS LIMA
afirmou que era subordinado a JOSÉ NEWTON e JOSÉ ITAMAR; que o
diretor da área financeira era JOSÉ ITAMAR.

E o próprio réu JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS confirmou que semanalmente a diretoria de todas as empresas
se reunia para deliberar a respeito das contas pagas; que dessas
reuniões participavam, além do depoente JOSÉ NEWTON, JOSÉ
ITAMAR (sempre presente), OTÁVIO (sempre presente), CICERO
(algumas vezes), JOÃO GUALBERTO (algumas vezes) e JOEB (sempre
presente).

De fundamental relevância foi o depoimento
prestado em sede policial pelo réu ALEXANDRE RODRIGUES DA
SILVA relatando o seguinte:
QUE, iniciou suas atividades na OBOÉ CARD como
analista de sistema em fevereiro de 2004, só veio a
ocupar a área de Gerente de Desenvolvimento em
janeiro de 2009; QUE, com relação as fraudes
apontadas pelo inquérito do BACEN a partir do
desenvolvimento do sistema CFI na OBOÉ CARD tem a
dizer que; a partir do final de 2009 o depoente foi
procurado pelo Gerente de Captação e Operação
OTAVIO LINS, que solicitou que fossem gerados na
tabela de contratos a partir da base de CPFs de
clientes cadastrados, com valores aleatórios
definidos numa certa faixa; QUE, essas solicitações
chegavam por e-mail; QUE, os contratos eram inseridos
vinculados ao produto "Fundo Regente"; QUE, o
solicitante determinava o valor alvo; QUE, os contratos
deveriam ter as seguintes características: Agência,
Gerente, Produto, Convênio; QUE, o depoente não sabe
explicar como eram definidas tais características, isto é,
se essas informações eram previamente combinadas;
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QUE, como Gerente de Setor tocava dois principais
projetos o CFI e OBOÉ CARD, no total de 15(quinze)
subordinados; QUE, sete desses tomavam conta do
sistema CFI e os outros do sistema OBOÉ CARD; QUE,
delegou ao funcionário VITOR a responsabilidade pela
OBOÉ CARD e ao funcionário RENATO a
responsabilidade do CFI; QUE, os responsáveis tinham
autonomia para resolver os problemas que surgiam em
ambos projetos; QUE, as demandas incialmente eram
solicitadas ao depoente e mais tarde eram diretamente
solicitadas ao funcionário RENATO JORGE com
autorização de JOÃO GUALBERTO; QUE, a decisão
para apresentação de uma base de dados alterada para
o Banco Central foi de JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS em reunião com a Diretoria da OBOÉ CARD;
QUE, os juros das faturas foram incorporadas ao valor
principal que é o valor de avaliação de ativo; QUE, a
data de ultimo pagamento foi alterada para uma data
recente com objetivo de omitir que as faturas estavam
com longo período de atraso; QUE, foi fornecido a um
funcionário de nome BATISTA do Banco Central um
arquivo contendo os dados alterados QUE, as
orientações acerca da majoração dos ativos eram
acertadas em reunião onde participavam JOSÉ
NEWTON, JOÃO GUALBERTO, MAYNARD e CÍCERO;
QUE, o depoente colocava em prática; QUE, não sabe
dizer o que se tratava os convênios do "Uniquell e
"Unique 2", mas para o sistema CFI eram tratados como
produtos; QUE, sabe dizer que as faturas serviam de
base tanto para o "Unique" "Unique 2" e "Fundo
Clássico"; QUE, a principio uma mesma fatura da OBOÉ
CARD. poderia lastrear mais de um produto (unique,
unique 2 e fundo clássico) e que a partir da inspeçäo do
Banco Central, no intuito de evitar a visibilidade desse
fato, o depoente recebeu determinação de arbitrar
valores aleatórios para as faturas que serviam de
lastro para o "Unique" e "Unique 2", mantendo o
base original apenas para o fundo clássico; QUE,
sobre o Flag de visibilidade, tem a dizer que se trata de
um campo da tabela de contrato que permitia não exibir
as informações do contrato para algum dos usuários do
sistema.
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Também

de

extrema

relevância

foi

o

depoimento prestado perante a Polícia Federal pela testemunha Renato
Jorge Mourão:
QUE, tinha como chefe ALEXANDRE RODRIGUES
SILVA; QUE, o CFI era um sistema criado para controlar
a geração de proposta, contratos, cobrança e aplicações
e que os dados do CFI eram exportados para o
FINANCE, que no caso, este ultimo era a contabilidade
oficial com os dados que eram apresentados ao Banco
Central; QUE, a partir de agosto de 2010, por
determinação de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
o depoente passou a inserir no sistema CFI
operações de empréstimos que não existiam de fato
e que consequente alimentou o sistema FINANCE com
operações de empréstimos inexistentes, com intuito de
gerar direitos creditórios, prática que perdurou
rotineiramente até a intervenção; QUE, tal prática
envolveu em certo período o convênio INSS referente a
empréstimo fictícios, que obviamente não eram
encaminhados ao INSS; QUE, essas operações eram
geradas pelo depoente com conhecimento do Diretor
de Tecnologia da OBOÉ CARD JOÃO GUALBERTO e
o Gerente da Área de Desenvolvimento ALEXANDRE
RODRIGUES SILVA; QUE, os contratos fictícios eram
gerados em lotes, diretamente em Banco de Dados,
por se tratar de uma grande quantidade; QUE, para
identificar e manter controle das operações fictícias, os
dados eram inseridos sempre com o mesmo usuário de
cadastro e o contrato era marcado como um FLAG
"invisível" (...)QUE, o senhor OTAVIO LINS Gerente de
Captação e Operação, bem como o Diretor JOSÉ
ITAMAR tinha conhecimento dessas operações
fictícias; QUE, as solicitações eram recebida pelo
depoente
através
de
seu
e-mail:
renatojorge@oboe.com.br, que geralmente vinha pelos
e-mails de OTAVIO LINS e JOSÉ ITAMAR.
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Igualmente relevante foi o depoimento prestado
perante a Polícia Federal pelo réu OTÁVIO LINS LIMA:

QUE, em relação às irregularidades apontadas pela
Comissão de Inquérito do Banco Central o declarante
tem a dizer que a dinâmica na geração de contratos de
crédito inexistentes se dava por determinação do Sr.
Newton Freitas, que determinada à área de TI que
gerasse contratos em número e valores por ele
estabelecidos e uma vez gerados esses contratos o
setor de operações importava tais contratos para o
Sistema CFI; QUE, o declarante enquanto gerente de
operações era quem incluía tais contratos no sistema
CFI, por determinação expressa de JOSÉ NEWTON;
QUE, NEWTON determinou a TI que fosse criado uma
espécie de log de acesso em que apenas o
declarante de MARCONI PEREIRA D ARAÚJO
(Gerente de Operações Consignadas) pudessem ver
no sistema CFI os contratos fictícios, de modo que os
gerentes de frente ao consultar a situação de seus
clientes não tivessem acesso a tais operações
fraudulentas (...)QUE, o lançamento dos contratos
fraudulentos possivelmente influenciariam em uma
elevação do índice de liquidez da empresa, pois a soma
do valor patrimonial da empresa e mais os valores dos
contratos a receber, superariam o passivo da empresa;
QUE, salvo engano, por volta do final de 2010 o
Diretor JOEB, responsável pela área de Fundos
selecionava dentre uma lista de investidores com
aplicações de RDB em valores a partir de R$ 70 mil,
algumas aplicações que eram liquidadas como RDB
e posteriormente aplicadas em algum fundo de
investimento à revelia do cliente (Erudito, Clássico,
Multicred); QUE, no caso do cliente procurar sua
aplicação de RDB era feito um ajuste contábil para
pagamento pelo valor respectivo à aplicação em
RDB; QUE JOEB agia com o conhecimento de JOSÉ
NEWTON até porque os relatórios com as relações
dos clientes só eram entregues mediante a sua
autorização; QUE, o declarante acredita que JOEB
agia daquela forma para alavancar a carteira de
fundos, pois por esse motivo ele foi admitido como
diretor; QUE, as aplicações em fundos exigiam a
assinatura do prospecto pele cliente e, as operações
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realizadas por JOEB não tinham tal documento, o que
motivou o Banco Central a ressarcir clientes que apesar
de não terem seu título de RDB escriturado na relação
do BC; QUE, os clientes permaneciam recebendo seus
extratos como se suas aplicações estivessem regulares,
semelhante ao que acontecia com os clientes que
compunham a base de dados do New Base; QUE, New
Base era um banco de dados criado por JOSÉ
NEWTON, no qual ele mantinha controle das
aplicações que eram liquidadas na contabilidade da
OBOE CFI, mas que de fato o cliente não tinha
ciência de tal operação, pois permanecia recebendo
seus extratos como se sua aplicação estivesse
regular (...) QUE, em relação a OBOÉ CARD esta ficou
em débito com a OBOÉ CFI em razão de investimentos
que foram feitos naquela empresa a partir de contratos
apresentados pela OBOÉ CARD, respectivos à clientes
em débito com aquela empresa, operação designada na
OBOÉ como PRODUTO UNIQUE; QUE, o BC passou a
questionar a forma de empréstimos da OBOÉ CFI a
partir dos contratos de clientes da OBOÉ CARD e por
essa razão a operação passou a ser feita através de
investimento direto no fundo REGENTE e posteriormente
foi criado o fundo CLÁSSICO a partir de transferência
daquele fundo; QUE, o declarante não sabe dizer se tal
decisão e operacionalização partiu de JOEB ou
NEWTON; QUE, os contratos gerados pela OBOÉ CARD
tinham a mesma dinâmica daqueles gerados na OBOÉ
CFI (...)QUE, JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR foi diretor da OBOÉ CFI e antes disso era
responsável pela contabilidade da OBOÉ CFI (...)QUE,
todas as determinações no grupo OBOÉ partiam de
NEWTON que determinava verbalmente suas ordens
ou delegava a ITAMAR para que as repassasse a
quem executaria à ordem; QUE, nas operações da
OBOÉ CARD as ordens também eram verbais, mas
CÍCERO um dos diretores daquela empresa,
solicitava que fossem enviados email determinando
a geração dos contratos e, naquelas ocasiões
ITAMAR dava a ordem.
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Como se vê, é amplíssimo o arcabouço
probatório que confirma, à saciedade, que JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR efetivamente participava da direção das
empresas do grupo (especialmente da OBOÉ CFI, da ADVISOR e da
OBOÉ DTVM).

Sua responsabilização, no caso, não decorre
de sua posição meramente formal (diretor da OBOÉ CFI) – mas sim de
sua efetiva gestão das empresas, de modo absolutamente fraudulento,
ainda participando ativamente do desvio de verbas e da atuação no
mercado marginal de capitais.

A individualização de suas condutas foi muito
bem apontada pelo Ministério Público Federal em suas alegações finais,
como consta do resumo da manifestação ministerial que fiz linhas atrás
da seguinte forma:
Em relação à concessão de empréstimos vedados, o
Ministério Público Federal, em suas alegações finais,
sustentou a responsabilidade penal de JOSÉ ITAMAR
DE VASCONCELOS JÚNIOR, por ter auxiliado JOSÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS a transferir diretamente
valores da OBOÉ CFI para a ADVISOR.
Em relação à prestação de informações falsas ao Banco
Central, o Ministério Público Federal, em suas alegações
finais, sustentou a responsabilidade penal de JOSÉ
ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR, por ter ordenado
a realização do disfarce contábil e o posterior envio ao
Banco Central.
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que detinham o controle e o interesse dos atos de gestão
da OBOÉ CFI e que se beneficiaram com a falsidade das
informações.
Em relação à operação de instituição financeira não
autorizada (ADVISOR), o Ministério Público Federal, em
suas alegações finais, sustentou a responsabilidade
penal de JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS, por ser
uma das pessoas que assinavam os “recibos de
aplicação” e por ter conhecimento de que JOSÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS a teria idealizado a
ADVISOR para funcionar como autêntica instituição
financeira.

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR,
induvidosamente, praticou inúmeros crimes contra o sistema financeiro
nacional da gestão direta ou indireta das empresas do GRUPO OBOÉ
(especialmente da OBOÉ CFI, da ADVISOR e da OBOÉ DTVM).

Está

cabalmente

comprovado

que

JOSÉ

ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR foi autor, com domínio
funcional dos fatos e responsabilidade pela direção e execução de
parcela dos atos necessários ao cometimento dos ilícitos, em relação
aos crimes relatados no primeiro, terceiro, quarto, sétimo, nono, décimo
primeiro e décimo nono fatos criminosos reconhecidos nesta sentença.

Provada a materialidade delitiva. Reconhecida
a autoria do acusado. Os fatos são típicos, como se demonstrará adiante.
E, não havendo causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, o réu
deve ser condenado.
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2.23. OTÁVIO LINS LIMA

OTÁVIO

LINS

LIMA

foi

apontado

como

ex-gerente de captação da OBOÉ CFI.

O Ministério Público Federal o acusa de ter
participado dos primeiro, quarto, nono, décimo nono e vigésimo fatos.

Em sua resposta à acusação, OTÁVIO LINS
LIMA sustentou, basicamente, o seguinte: a) que ingressou no grupo
OBOÉ em 19.07.2002, como empregado da Clarinete Promotora de
Vendas Serviços Financeiros Ltda-EPP, na condição de gerente de
operações não consignadas; b) que, nessa época, estavam nas suas
funções a cobrança dos contratos assinados junto aos gerentes e envio
destes ao ambiente de custódio, a cobrança dos contratos inadimplentes
e o cálculo das comissões e envio de relatórios destas para o setor de
RH, ou seja, seriam funções meramente burocráticos; c) que em meados
de 2006 atuou também na área de captação, constando entre suas
funções a rubrica dos certificados de captação e remessa destes aos
gerentes para repasse aos clientes, o cálculo das comissões e envio de
relatórios destas ao setor de RH, a rubrica das autorizações de
DPOC/TED de resgates de aplicações e a informação aos gerentes das
aplicações que estavam vencendo a cada dia, ou seja, novamente
funções meramente burocráticas; d) que era um simples empregado, sem
poder de mando ou de decisão; e) que provaria sua inocência no curso da
instrução processual.
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Em seu interrogatório, OTÁVIO LINS LIMA
disse que é casado, tem três filhos, um com 23 anos, outro com 13 anos e
outra com 7 anos; que tem o ensino médio completo e o ensino superior
incompleto; que não responde a outros processos criminais; que era
vinculado à empresa CLARINETE, como empregado; que no início foi
gerente

de

operações

de

empréstimo

não

consignado;

que

posteriormente ficou também responsável pela área de captação; que
embora tenha contratado pela CLARINETE, trabalhava efetivamente na
OBOÉ CFI; que, como responsável pela área de captação, ficava
responsável pela conferência das aplicações efetuadas pelos gerentes;
que na área de captação fazia uso inicialmente do Sistema Finance e
depois do Sistema CFI; que o Sistema CFI foi desenvolvido pela OBOÉ
CARD; que a OBOÉ CARD solicitava empréstimos à OBOÉ CFI; que
esses empréstimos eram operacionalizados por meio de cessões de
crédito; que somente após a intervenção foi saber que havia aplicação em
fundos de investimento sem conhecimento dos clientes; que atuava mais
na parte de empréstimo, pois a parte de aplicação era delegada a
membros de sua equipe e o depoente somente assinava os certificados;
que JOSÉ NEWTON determinava a transferência das aplicações para os
fundos de investimento e dizia que posteriormente seriam apresentados
os termos de adesão; que não tinha acessos especial no Sistema CFI;
que no Sistema CFI alguns contratos não apareciam “para não ficar muito
pesado”, pois o volume de créditos da OBOÉ CARD era muito grande;
que era subordinado a JOSÉ NEWTON e JOSÉ ITAMAR; que, em
relação aos créditos cedidos pela OBOÉ CARD, era o responsável por
controlar as operações que estavam para vencer e, quando as faturas
venciam, solicitava a renovação das faturas, conforme orientação de
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JOSÉ NEWTON; que a contabilização dessas cessões era feita de forma
automática, pois eram lançadas no Sistema Finance; que prestou todas
as informações solicitadas pelo Banco Central, inclusive trabalhando na
massa falida até 2014; que embora fosse gerente não tinha poderes de
mando, mas apenas a diretoria; que a ideia de operacionalização das
fraudes deve ter partido de JOSÉ NEWTON; que os pedidos de geração
de contratos feitos à OBOÉ CARD eram efetuados pelo depoente a
pedido da diretoria, especialmente JOSÉ NEWTON; que sabia da
existência da ADVISOR; que o depoente apenas controlava a
movimentação dos recursos entre a OBOÉ CFI e a ADVISOR, pois já
recebia a informação de que as transações já haviam sido feitas pelo
setor financeiro; que o diretor da área financeira era JOSÉ ITAMAR; que
não via nenhuma irregularidade no certificado swap; que os certificados já
eram padronizados da empresa; que os repasses feitos a outras
empresas como ADVISOR e à FACULADE OBOÉ eram apenas
controlados pelo depoente, mas a transferência já tinham sido feitas por
JOSÉ NEWTON; que JOEB tinha conhecimento de que o depoente
assinava certificados da OBOÉ DTVM; que os e-mails enviados pelo
depoente ao setor de tecnologia da OBOÉ CARD foram feitos a pedido de
JOSÉ NEWTON; que as cessões entre OBOÉ CARD e OBOÉ CFI eram
negociadas diretamente entre MAYNARD e JOSÉ NEWTON; que as
transferência de RDB para fundos eram acertadas previamente entre
JOSÉ NEWTON e JOEB.
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Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério
Público Federal, em suas alegações finais, sustentou a responsabilidade
penal de OTÁVIO LINS LIMA, por ter participado da definição dos
contratos e dos valores a serem fraudulentamente criados, mediante
ordens repassadas aos seus subordinados – o mesmo ocorrendo a
respeito da cessão fraudulenta de faturas de cartão de crédito com
inadimplência.

Em relação à operação de instituição financeira
não autorizada (ADVISOR), o Ministério Público Federal, em suas
alegações finais, sustentou a responsabilidade penal de OTÁVIO LINS
LIMA, por ser uma das pessoas que assinavam os “recibos de aplicação”.

Em suas alegações finais, OTÁVIO LINS LIMA
basicamente repisou os argumentos de sua resposta à acusação.

Pois bem.

Verifico nos autos a existência de elementos
bastantes à configuração da autoria delitiva em relação a todos os crimes
que lhe são imputados e reconhecidos como ocorridos nesta sentença.
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OTÁVIO LINS LIMA ostentava a condição de
gerente de captação da OBOÉ CFI – conforme reconhecido pelo próprio
acusado.

Impõe considerar, desde logo, que os delitos
contra o sistema financeiro nacional apreciados neste feito são, de fato,
aquilo que a doutrina classifica como crimes próprios, na forma do
art. 25 da Lei Federal nº 7.492/1986, que prevê que “são penalmente
responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de
instituição financeira, assim considerados os diretores, gerentes”.
Isso, porém, não impede a coautoria ou a participação de terceiros que
não sejam administradores.

Com efeito, é sabido que os crimes próprios
admitem coautoria e participação. Isso porque o art. 30 do Código
Penal estabelece que “não se comunicam as circunstâncias e as
condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”.

Assim, é plenamente possível que alguém que
não seja administrador de instituição financeira responda, em concurso de
pessoas, com outrem que o seja. O que não se admite, no caso, é que
haja imputação criminal desses crimes apenas contra alguém que não
ostente essa condição.
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Veja-se, no particular, o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS
ARTS. 4º, CAPUT, DA LEI Nº 7.492/86, E 62, I, DO CP.
TESE
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E
356/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 4º, CAPUT, E 25,
AMBOS DA LEI Nº 7.492/86. CRIME DE GESTÃO
FRAUDULENTA. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO
DE TERCEIRO NO DELITO. ART. 29 DO CÓDIGO
PENAL. ARESTO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DO STJ. CONTRARIEDADE
AO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Para que se configure o
prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em
torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim
de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal. (AgRg no AREsp 454.427/SP, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 19/02/2015)
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica
no sentido de que o delito de gestão fraudulenta de
instituição financeira classifica-se como crime
próprio, exigindo-se do sujeito ativo a condição
especial constante no artigo 25 da Lei nº 7.492/86
(controladores, administradores, diretores, gerentes
e equiparados). Todavia, tal situação não impede
que, mediante a norma de extensão prevista no
artigo 29 do Código Penal, a condição especial do
gestor da instituição financeira se comunique a
terceiros estranhos a ela, desde que tal circunstância
de caráter pessoal, por ser elementar do tipo (artigo
30 do CP), seja conhecida dos demais comparsas
estranhos à diretoria. 3. "Não se reconhece, na
espécie, a arguida violação ao art. 59 do Código Penal,
pois, com exceção das hipóteses de flagrante ilegalidade
ou abuso de poder, não cabe a esta Egrégia Corte o
reexame da dosimetria da pena, haja vista a
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necessidade de análise acurada dos elementos dos
autos". (REsp 620.624/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ,
Quinta Turma, DJ 29/11/04) 5. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no AREsp 1061456/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

Também o Tribunal Regional Federal da 5ª
Região já assentou que “é crime próprio, somente podendo ser praticado
pelas pessoas elencadas no art. 25 da Lei 7.492/1986, porém nada
impede que o crime seja praticado por um particular, em concurso com
uma dessas pessoas, sendo que, neste caso, por se tratar de uma
elementar, esta se comunica ao coautor ou partícipe, nos termos do art.
30 do Código Penal” (PROCESSO: 00019652320154058500, RSE2273/SE,
DESEMBARGADOR

FEDERAL

VLADIMIR

CARVALHO,

Segunda

Turma,

JULGAMENTO: 21/11/2017, PUBLICAÇÃO: DJE 30/11/2017 - Página 90).

Igualmente a alegação do réu de “que era um
simples empregado, sem poder de mando ou de decisão” não impede o
reconhecimento de sua autoria ou participação, tendo em vista que pode
ser condenado justamente por ter cooperado conscientemente com
aqueles que davam as determinações, prestando apoio operacional
indispensável à execução das fraudes e desvios.

E é exatamente isso o que se observa no caso.
Os elementos probatórios constantes dos autos asseguram de forma
firme que OTÁVIO LINS LIMA, conscientemente, sabedor das fraudes
que se desenvolviam, prestou apoio operacional fundamental e
indispensável à execução dos crimes. Senão, vejamos.
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A testemunha José Roberto Nunes Pires,
fiscal do Banco Central que participou das investigações, disse que, no
final das contas, pode afirmar que todas essas empresas funcionavam
como uma coisa só, um único esquema; que essas fraudes jamais
poderiam ter ocorrido sem a participação de JOEB, JOSÉ ITAMAR e
OTÁVIO LINS; que, na medida em que os valores se tornavam caixa dois,
não pode identificar para onde iriam; que OTÁVIO LINS era quem cuidava
do operacional e das planilhas, tendo colaborado com as investigações.

Já a testemunha Rivaldo Pinheiro Filho,
assistente do liquidante, disse que havia uma confusão patrimonial,
organizacional, estrutural, operacional entre as empresas de espantar;
que na verdade era tudo um patrimônio único; que nunca nenhum
funcionário disse que algum diretor não exercia efetivamente poder de
mando dentro da empresa; que o que apurou foi que todos os diretores
realmente tinham gestão da empresa; que OTÁVIO, inegavelmente, era
uma figura-chave na operação da empresa; que MAYNARD era uma
pessoa presente na empresa, atuante; que JOÃO GUALBERTO era
diretor de tecnologia da informação da OBOÉ CARD, exercendo uma
atividade da qual a empresa era totalmente dependente; que CICERO
era diretor financeiro da OBOÉ CARD; que ELIZIÁRIO era diretor da
OBOÉ DTVM; que JOEB era diretor da OBOÉ DTVM, responsável pela
área de fundos.
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Já a testemunha Ana Carolina Barbosa Paz,
funcionária da OBOÉ, disse que JOEB tinha, sim, conhecimento das
aplicações à revelia; que inclusive havia uma parte operacional, com
participação de OTÁVIO LINS, para identificar as aplicações que
deveriam ser migradas à revelia para os fundos, segundo determinados
valores.

Outra funcionária da OBOÉ, no caso a
testemunha Elizabete Pereira de Sousa, funcionária da OBOÉ, disse
que diretamente não teve contato com a geração de contratos fictícios,
mas chegou a receber de OTÁVIO LINS uma lista de contratos para
geração no sistema, tendo inclusive questionado o porquê de esses
contatos estarem sendo gerados no seu setor e não no setor de captação,
tendo este lhe justificado que se trataria de ajuda a um setor
congestionado.

Corroborando

a

efetiva

participação

de

OTÁVIO no esquema fraudulenta, inclusive participando diretamente de
reuniões do alto escalão da empresa, a testemunha Renato Jorge
Mourão Pinto, funcionário da OBOÉ, afirmou que JOSÉ NEWTON, no
ano de 2010, por pelo menos uma vez, participou de reunião com o
depoente juntamente com JOÃO GUALBERTO e com OTÁVIO LINS,
para definir as regras da geração de contratos fictícios do convênio INSS;
que posteriormente foram alterados para outros convênios; que em
janeiro de 2011 participou de reunião com JOSÉ ITAMAR e com OTÁVIO
LINS para definir as regras da geração de contratos fictícios de convênios
privados e boletos bancários CARD; que geralmente os pedidos de
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geração dos contratos partiam de OTÁVIO LINS e JOSÉ ITAMAR, por email; que poderia receber ordens diretamente dos diretores da CFI para
geração de contratos, como JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR e OTÁVIO
LINS; que nessas ordens de geração dos contratos era especificado que
os clientes não deveriam visualizar os contratos.

Nessa mesma linha, a testemunha Jean Carlo
Brasileiro de Ângelo, funcionário da OBOÉ, confirmou que seus
superiores eram OTÁVIO, JOEB e JOSÉ ITAMAR; que a transferência à
revelia dos clientes, para aplicação em fundos, era determinada por essas
pessoas; que não comunicava os clientes sobre essa alteração; que era
solicitada a migração em massa das aplicações, de acordo com
determinados critérios (valores, data de vencimento da aplicação); que,
no Sistema CFI, continuava constando como se a aplicação estivesse em
RDB; que os valores do new base iam para a ADVISOR.

A posição de destaque de OTÁVIO na
empresa, mesmo sem ostentar a condição formal de diretor, desponta
novamente no depoimento da testemunha Alberlucy Azevedo Lima,
funcionária da OBOÉ, que afirmou que a tesouraria tinha autorização para
efetuar movimentações financeiras para resgates de clientes, mas a
movimentação entre as próprias empresas do grupo somente poderiam
ser autorizadas por JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR, JOEB e OTÁVIO.
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Em idêntico sentido, a testemunha Arthur
Vinicius Vital, funcionário da OBOÉ, disse que é de seu conhecimento
que alguns dos créditos da OBOÉ eram cedidos aos fundos de
investimento; que as informações sobre quem era o devedor, data de
vencimento, amortização lhe eram repassadas por OTÁVIO; que não era
possível verificar, nesses dados, se a data de vencimento havia sido
renovada, com emissão de nova fatura.

O réu ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
também confirmou que, a respeito da geração de contratos fictícios, uma
das pessoas solicitava a sua geração era OTÁVIO.

Já o réu JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE
QUEIROZ afirmou que quem dava as ordens para alteração do Sistema
CFI eram as pessoas da própria OBOÉ, especialmente OTÁVIO e JOSÉ
ITAMAR; que os emails para geração dos contratos fictícios partiam
principalmente de JOSÉ ITAMAR e OTÁVIO; que visualizou alguns
desses emails pedindo a geração de contratos em massa; que entendeu
que essa situação era meio “turva”.

Confirmando

a

interlocução

de

OTÁVIO

inclusive junto a outras empresas do grupo, o réu CÍCERO ADALBERTO
DE PAULA VIANA disse que OTÁVIO, por exemplo, passava ordens
diretamente a pessoas da OBOÉ CARD.
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Já o réu JOEB BARBOSA GUIMARÃES DE
VASCONCELOS afirmou que OTÁVIO não trabalhava na OBOÉ DTVM;
que não sabe por que OTÁVIO assinava títulos expedidos pela OBOÉ
DTVM.

Também

o

réu

JOSÉ

ITAMAR

DE

VASCONCELOS JÚNIOR confirmou que conhece OTÁVIO LINS, o qual
trabalhava na OBOÉ CFI e era gerente de captação; que OTÁVIO
repassava para o CPD [centro de processamento de dados] a relação de
contratos; que a autorização para saque dos cheques em favor da
ADVISOR passavam antes por OTÁVIO; que as aplicações da ADVISOR
eram controladas por OTÁVIO.

Até mesmo o réu JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS esclareceu que semanalmente a diretoria de todas as empresas
se reunia para deliberar a respeito das contas pagas; que dessas
reuniões participavam, além do depoente JOSÉ NEWTON, JOSÉ
ITAMAR (sempre presente), OTÁVIO (sempre presente), CICERO
(algumas vezes), JOÃO GUALBERTO (algumas vezes) e JOEB (sempre
presente).

Embora tentando justificar sua conduta e
alegando desconhecer as fraudes praticadas, o próprio réu OTAVIO LINS
LIMA, em certos momentos de seu interrogatório, confirmou que, em
relação aos créditos cedidos pela OBOÉ CARD, era o responsável por
controlar as operações que estavam para vencer e, quando as faturas
venciam, solicitava a renovação das faturas, conforme orientação de
Página 256 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

JOSÉ NEWTON; que os pedidos de geração de contratos feitos à OBOÉ
CARD

eram

efetuados

pelo

depoente

a

pedido

da

diretoria,

especialmente JOSÉ NEWTON; que sabia da existência da ADVISOR;
que o depoente apenas controlava a movimentação dos recursos entre a
OBOÉ CFI e a ADVISOR, pois já recebia a informação de que as
transações já haviam sido feitas pelo setor financeiro; que o diretor da
área financeira era JOSÉ ITAMAR; que os certificados já eram
padronizados da empresa; que os repasses feitos a outras empresas
como ADVISOR e à FACULADE OBOÉ eram apenas controlados pelo
depoente, mas a transferência já tinham sido feitas por JOSÉ NEWTON;
que JOEB tinha conhecimento de que o depoente assinava certificados
da OBOÉ DTVM; que as transferência de RDB para fundos eram
acertadas previamente entre JOSÉ NEWTON e JOEB.

Todavia, o próprio réu OTÁVIO LINS LIMA, em
depoimento prestado perante a Polícia Federal, já havia afirmado:
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Newton Freitas, que determinada à área de TI que
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declarante de MARCONI PEREIRA D ARAÚJO
(Gerente de Operações Consignadas) pudessem ver
no sistema CFI os contratos fictícios, de modo que os
gerentes de frente ao consultar a situação de seus
clientes não tivessem acesso a tais operações
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fraudulentas (...)QUE, o lançamento dos contratos
fraudulentos possivelmente influenciariam em uma
elevação do índice de liquidez da empresa, pois a soma
do valor patrimonial da empresa e mais os valores dos
contratos a receber, superariam o passivo da empresa;
QUE, salvo engano, por volta do final de 2010 o
Diretor JOEB, responsável pela área de Fundos
selecionava dentre uma lista de investidores com
aplicações de RDB em valores a partir de R$ 70 mil,
algumas aplicações que eram liquidadas como RDB
e posteriormente aplicadas em algum fundo de
investimento à revelia do cliente (Erudito, Clássico,
Multicred); QUE, no caso do cliente procurar sua
aplicação de RDB era feito um ajuste contábil para
pagamento pelo valor respectivo à aplicação em
RDB; QUE JOEB agia com o conhecimento de JOSÉ
NEWTON até porque os relatórios com as relações
dos clientes só eram entregues mediante a sua
autorização; QUE, o declarante acredita que JOEB
agia daquela forma para alavancar a carteira de
fundos, pois por esse motivo ele foi admitido como
diretor; QUE, as aplicações em fundos exigiam a
assinatura do prospecto pele cliente e, as operações
realizadas por JOEB não tinham tal documento, o que
motivou o Banco Central a ressarcir clientes que apesar
de não terem seu título de RDB escriturado na relação
do BC; QUE, os clientes permaneciam recebendo seus
extratos como se suas aplicações estivessem regulares,
semelhante ao que acontecia com os clientes que
compunham a base de dados do New Base; QUE, New
Base era um banco de dados criado por JOSÉ
NEWTON, no qual ele mantinha controle das
aplicações que eram liquidadas na contabilidade da
OBOE CFI, mas que de fato o cliente não tinha
ciência de tal operação, pois permanecia recebendo
seus extratos como se sua aplicação estivesse
regular (...) QUE, em relação a OBOÉ CARD esta ficou
em débito com a OBOÉ CFI em razão de investimentos
que foram feitos naquela empresa a partir de contratos
apresentados pela OBOÉ CARD, respectivos à clientes
em débito com aquela empresa, operação designada na
OBOÉ como PRODUTO UNIQUE; QUE, o BC passou a
questionar a forma de empréstimos da OBOÉ CFI a
partir dos contratos de clientes da OBOÉ CARD e por
essa razão a operação passou a ser feita através de
investimento direto no fundo REGENTE e posteriormente
foi criado o fundo CLÁSSICO a partir de transferência
daquele fundo; QUE, o declarante não sabe dizer se tal
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decisão e operacionalização partiu de JOEB ou
NEWTON; QUE, os contratos gerados pela OBOÉ CARD
tinham a mesma dinâmica daqueles gerados na OBOÉ
CFI (...)QUE, JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR foi diretor da OBOÉ CFI e antes disso era
responsável pela contabilidade da OBOÉ CFI (...)QUE,
todas as determinações no grupo OBOÉ partiam de
NEWTON que determinava verbalmente suas ordens
ou delegava a ITAMAR para que as repassasse a
quem executaria à ordem; QUE, nas operações da
OBOÉ CARD as ordens também eram verbais, mas
CÍCERO um dos diretores daquela empresa,
solicitava que fossem enviados email determinando
a geração dos contratos e, naquelas ocasiões
ITAMAR dava a ordem.

De fundamental relevância foi o depoimento
prestado em sede policial pelo réu ALEXANDRE RODRIGUES DA
SILVA relatando o seguinte:
QUE, iniciou suas atividades na OBOÉ CARD como
analista de sistema em fevereiro de 2004, só veio a
ocupar a área de Gerente de Desenvolvimento em
janeiro de 2009; QUE, com relação as fraudes
apontadas pelo inquérito do BACEN a partir do
desenvolvimento do sistema CFI na OBOÉ CARD tem a
dizer que; a partir do final de 2009 o depoente foi
procurado pelo Gerente de Captação e Operação
OTAVIO LINS, que solicitou que fossem gerados na
tabela de contratos a partir da base de CPFs de
clientes cadastrados, com valores aleatórios
definidos numa certa faixa; QUE, essas solicitações
chegavam por e-mail; QUE, os contratos eram inseridos
vinculados ao produto "Fundo Regente"; QUE, o
solicitante determinava o valor alvo; QUE, os contratos
deveriam ter as seguintes características: Agência,
Gerente, Produto, Convênio; QUE, o depoente não sabe
explicar como eram definidas tais características, isto é,
se essas informações eram previamente combinadas;
QUE, como Gerente de Setor tocava dois principais
projetos o CFI e OBOÉ CARD, no total de 15(quinze)
subordinados; QUE, sete desses tomavam conta do
sistema CFI e os outros do sistema OBOÉ CARD; QUE,
delegou ao funcionário VITOR a responsabilidade pela
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OBOÉ CARD e ao funcionário RENATO a
responsabilidade do CFI; QUE, os responsáveis tinham
autonomia para resolver os problemas que surgiam em
ambos projetos; QUE, as demandas incialmente eram
solicitadas ao depoente e mais tarde eram diretamente
solicitadas ao funcionário RENATO JORGE com
autorização de JOÃO GUALBERTO; QUE, a decisão
para apresentação de uma base de dados alterada para
o Banco Central foi de JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS em reunião com a Diretoria da OBOÉ CARD;
QUE, os juros das faturas foram incorporadas ao valor
principal que é o valor de avaliação de ativo; QUE, a
data de ultimo pagamento foi alterada para uma data
recente com objetivo de omitir que as faturas estavam
com longo período de atraso; QUE, foi fornecido a um
funcionário de nome BATISTA do Banco Central um
arquivo contendo os dados alterados QUE, as
orientações acerca da majoração dos ativos eram
acertadas em reunião onde participavam JOSÉ
NEWTON, JOÃO GUALBERTO, MAYNARD e CÍCERO;
QUE, o depoente colocava em prática; QUE, não sabe
dizer o que se tratava os convênios do "Uniquell e
"Unique 2", mas para o sistema CFI eram tratados como
produtos; QUE, sabe dizer que as faturas serviam de
base tanto para o "Unique" "Unique 2" e "Fundo
Clássico"; QUE, a principio uma mesma fatura da OBOÉ
CARD. poderia lastrear mais de um produto (unique,
unique 2 e fundo clássico) e que a partir da inspeçäo do
Banco Central, no intuito de evitar a visibilidade desse
fato, o depoente recebeu determinação de arbitrar
valores aleatórios para as faturas que serviam de
lastro para o "Unique" e "Unique 2", mantendo o
base original apenas para o fundo clássico; QUE,
sobre o Flag de visibilidade, tem a dizer que se trata de
um campo da tabela de contrato que permitia não exibir
as informações do contrato para algum dos usuários do
sistema.
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Também

de

extrema

relevância

foi

o

depoimento prestado perante a Polícia Federal pela testemunha Renato
Jorge Mourão:
QUE, tinha como chefe ALEXANDRE RODRIGUES
SILVA; QUE, o CFI era um sistema criado para controlar
a geração de proposta, contratos, cobrança e aplicações
e que os dados do CFI eram exportados para o
FINANCE, que no caso, este ultimo era a contabilidade
oficial com os dados que eram apresentados ao Banco
Central; QUE, a partir de agosto de 2010, por
determinação de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
o depoente passou a inserir no sistema CFI
operações de empréstimos que não existiam de fato
e que consequente alimentou o sistema FINANCE com
operações de empréstimos inexistentes, com intuito de
gerar direitos creditórios, prática que perdurou
rotineiramente até a intervenção; QUE, tal prática
envolveu em certo período o convênio INSS referente a
empréstimo fictícios, que obviamente não eram
encaminhados ao INSS; QUE, essas operações eram
geradas pelo depoente com conhecimento do Diretor
de Tecnologia da OBOÉ CARD JOÃO GUALBERTO e
o Gerente da Área de Desenvolvimento ALEXANDRE
RODRIGUES SILVA; QUE, os contratos fictícios eram
gerados em lotes, diretamente em Banco de Dados,
por se tratar de uma grande quantidade; QUE, para
identificar e manter controle das operações fictícias, os
dados eram inseridos sempre com o mesmo usuário de
cadastro e o contrato era marcado como um FLAG
"invisível" (...)QUE, o senhor OTAVIO LINS Gerente de
Captação e Operação, bem como o Diretor JOSÉ
ITAMAR tinha conhecimento dessas operações
fictícias; QUE, as solicitações eram recebida pelo
depoente
através
de
seu
e-mail:
renatojorge@oboe.com.br, que geralmente vinha pelos
e-mails de OTAVIO LINS e JOSÉ ITAMAR.
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Como se vê, é amplíssimo o arcabouço
probatório que confirma, à saciedade, que OTÁVIO LINS LIMA
efetivamente prestava apoio operacional e o exercia o controle direto e
pessoal de inúmeras operações fraudulentas das empresas do grupo
(especialmente da OBOÉ CFI, da ADVISOR e da OBOÉ DTVM)

Sua responsabilização, no caso, não decorre
de

sua

posição

meramente

formal

(gerente

de

operações

da

OBOÉ CFI) – mas sim da efetiva prática de atos materiais indispensáveis
à execução dos ilícitos.

A individualização de suas condutas foi muito
bem apontada pelo Ministério Público Federal em suas alegações finais,
como consta do resumo da manifestação ministerial que fiz linhas atrás
da seguinte forma:
Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério Público
Federal, em suas alegações finais, sustentou a
responsabilidade penal de OTÁVIO LINS LIMA, por ter
participado da definição dos contratos e dos valores a
serem fraudulentamente criados, mediante ordens
repassadas aos seus subordinados – o mesmo
ocorrendo a respeito da cessão fraudulenta de faturas de
cartão de crédito com inadimplência.
Em relação à operação de instituição financeira não
autorizada (ADVISOR), o Ministério Público Federal, em
suas alegações finais, sustentou a responsabilidade
penal de OTÁVIO LINS LIMA, por ser uma das pessoas
que assinavam os “recibos de aplicação”.
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OTÁVIO LINS LIMA, induvidosamente, praticou
inúmeros

crimes

contra

o

sistema

financeiro,

cooperando

operacionalmente de forma fundamental e consciente com os atos dos
diretores (especialmente da OBOÉ CFI, da ADVISOR e da OBOÉ DTVM).

Sua alegação de desconhecimento das fraudes
não merece acolhida. É certo que o réu não agiu com inocência ou
ingenuidade. Ele era funcionário capacitado em operações de sistema
financeiro. Detinha, ainda, posição de destaque dentro do grupo (embora
não fosse formalmente diretor). Estava, sempre, reunido com as pessoas
do alto escalão do grupo. Os tipos de atos materiais que praticava,
indiscutivelmente ligados a fraudes, como geração de contratos fictícios e
prorrogação de vencimentos de faturas para cessões, bem ainda as
movimentações financeiras claramente obscuras (valores de caixa dois,
emissão de certificados ao portador irregulares, controle de operações em
planilhas apartadas da contabilidade), não poderiam jamais ser praticados
sem a consciência do intuito fraudulento do grupo.

Está cabalmente comprovado que OTÁVIO
LINS

LIMA

foi

autor,

com

domínio

funcional

dos

fatos

e

responsabilidade pela execução de parcela dos atos necessários ao
cometimento dos ilícitos, em relação aos crimes relatados no primeiro,
quarto, nono e décimo nono fatos criminosos reconhecidos nesta
sentença.
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Provada a materialidade delitiva. Reconhecida
a autoria do acusado. Os fatos são típicos, como se demonstrará adiante.
E, não havendo causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, o réu
deve ser condenado.

2.24. JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD

JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD é
apontado como ex-diretor-presidente da OBOÉ CARD e administrador da
OBOÉ SEGUROS.

O Ministério Público Federal o acusa de ter
participado dos primeiro, quarto e vigésimo fatos.

Em sua resposta à acusação, JOSÉ ALBERTO
DE MELO MAYNARD sustentou, basicamente, o seguinte: a) que a
denúncia se baseia essencialmente no procedimento de intervenção e
liquidação conduzido pelo Banco Central; b) que o próprio relatório do
Banco Central noticiou que a geração dos contratos em lote era feita pelo
pessoal da área de desenvolvimento da OBOÉ CARD, através de
programação diretamente no Sistema CFI, mas as ordens eram passadas
diretamente pela área de captação e operações da OBOÉ CFI, ou seja,
não os lançamentos fictícios não seriam de responsabilidade da OBOÉ
CARD; c) que as ordens procedimentais executadas pelo pessoal da
OBOÉ CARD vinham diretamente da OBOÉ CFI, as quais eram
efetivadas sem conhecimento das finalidades financeiro-contábeis;
d) que apenas assinava o retorno de recursos financeiros, como sendo
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uma rotina de praxe nos cheques à OBOÉ CF; e) que, como
administrador de sociedade anônima, não pode ser responsabilizado
pelos atos ilícitos de outros diretores, haja vista que deles não tinha
conhecimento; f) que nenhuma das pessoas ouvidas nem os relatórios do
Banco Central o apontariam como praticante de ato comissivo ou
omissivo fraudulento; g) que as ordens partiam de outros diretores ou do
controlador e não de si; h) que jamais emitiu ordem ao pessoal da OBOÉ
CARD para que inflassem o capital da OBOÉ CFI; i) que se recusou a
fornecer informações ao Banco Central porque sua empresa não se
submetia à regulação daquele ente, de modo que estava até mesmo
impedido de violar o sigilo industrial da empresa, especialmente porque
não haveria ordem judicial ou atribuição legal para tanto; j) que a gestão
fraudulenta não admite modalidade culposa, mas apenas dolosa, não
havendo dolo em sua conduta; k) que o simples fato de ser diretor da
empresa não pode levar à sua condenação, sob pena de consagração de
responsabilidade objetiva; l) que não existia quadrilha alguma e que,
ainda que se reconhecessem como ocorridos os fatos da denúncia,
restaria configurado mero concurso eventual de pessoas e não quadrilha.

Em seu interrogatório, JOSÉ ALBERTO DE
MELO MAYNARD disse que é casado, tem filhos, mas estes não
dependem do depoente; que tem 76 anos de idade; que é bacharel em
ciências contábeis e em ciências econômicas; que começou a trabalhar
na OBOÉ CARD como Diretor-Presidente, a convite de JOSÉ NEWTON,
a quem estava subordinado; que no âmbito da OBOÉ CARD não estava
subordinado a ninguém; que a diretoria era composta pelo depoente
como presidente, por JOÃO GUALBERTO como diretor tecnologia e por
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CICERO como diretor financeiro; que as deliberações no âmbito da
OBOÉ CARD eram tomadas de forma segmentada, ou seja, cada um dos
diretores tomava decisões de acordo com sua área de competência; que
tinha mais função de representação institucional; que também atuava nas
áreas de planejamento e orçamento; que não participava da parte
operacional; que somente participava da gestão OBOÉ CARD e não
outras empresas do grupo; que o Sistema Finance era o sistema de
backoffice; que o Sistema CFI era o sistema de frente de loja,
desenvolvido no setor de tecnologia da OBOÉ CARD; que somente tomou
conhecimento dos flags de visibilidade após a intervenção do Banco
Central; que o depoente sequer usava computador e nem tinha senha de
acesso aos sistemas; que o depoente não participava de reuniões para
tomadas de decisões financeiras, mas apenas de relacionamentos
institucionais; que tinha conhecimento das cessões de faturas de cartões
de crédito aos fundos de investimento; que não sabia que as faturas
cedidas eram inadimplentes; que confirma o depoimento prestado na
Polícia Federal, salvo quanto à sua data de admissão, que se deu em
2003; que ALEXANDRE passava bastante tempo com o pessoal da
financeira (OBOÉ CFI); que, nas cessões ao fundo, a OBOÉ DTVM, por
meio da funcionária Ana Carolina e do Diretor JOEB, solicitavam a cessão
das faturas em determinado montante, o que de fato era feito pela área de
tecnologia da OBOÉ CARD, cabendo ao depoente a assinatura do
instrumento final de cessão; que somente tomou conhecimento da
existência dos contratos fictícios após a intervenção; que só tomou
conhecimento da cessão em duplicidade após a intervenção; que não
tinha conhecimento sobre a renovação das datas de vencimento das
faturas inadimplentes; que quando da inspeção do Banco Central o
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depoente determinou que não fossem prestadas as informações,
atendendo a determinação de JOSÉ NEWTON; que nunca tratou com a
ADVISON, embora conheça o nome; que a OBOÉ CARD se relacionava
apenas com a OBOÉ DTVM e com OBOÉ CFI; que JOÃO GUALBERTO
era subordinado ao depoente; que ALEXANDRE era subordinado a JOÃO
GUALBERTO; que ALEXANDRE tinha poder de decisão dentro de seu
setor; que ALEXANDRE também dava suporte à OBOÉ CFI; que o fluxo
financeiro entre a OBOÉ CARD e a OBOÉ CFI era controlado por JOSÉ
ITAMAR e por CICERO; que acredita que caberia ao custodiante
(Citibank) verificar a qualidade das faturas cedidas e não à OBOÉ CARD;
que JOSÉ NEWTON era quem de fato mandava no GRUPO OBOÉ; que,
estatutária e oficialmente, não tinha nenhum chefe e não estava
subordinado a ninguém, mas, na prática, prestava contas a JOSÉ
NEWTON, por ser este o acionista controlador.

Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério
Público Federal, em suas alegações finais, sustentou a responsabilidade
penal de JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD, por ter, na condição de
diretor da OBOÉ CARD, prestado auxílio material indispensável para
geração dos contratos em lote, providenciando que os funcionários da
OBOÉ CARD, no qual se concentrava toda a parte de tecnologia do
GRUPO OBOÉ, realizassem a efetiva geração dos contratos no sistema
informatizado. Pede a sua responsabilização, ainda, por ter participado da
cessão das faturas com inadimplência, especialmente porque, por serem
geridas pela própria OBOÉ CARD, não seria crível que os próprios
administradores da empresa não conhecessem a inadimplência de seus
clientes.
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Em suas alegações finais, JOSÉ ALBERTO DE
MELO MAYNARD basicamente repisou os argumentos de sua resposta à
acusação.

Pois bem.

Verifico nos autos a existência de elementos
bastantes à configuração da autoria delitiva em relação a todos os crimes
que lhe são imputados e reconhecidos como ocorridos nesta sentença.

JOSÉ

ALBERTO

DE

MELO

MAYNARD

ostentava a condição de diretor-presidente da OBOÉ CARD – conforme
comprovado documentalmente e reconhecido pelo próprio acusado.

É preciso destacar, desde logo, que as
empresas envolvidas na fraude eram sociedades anônimas – regidas, por
isso

mesmo,

pela

legislação

respectiva,

notadamente

a

Lei

Federal nº 6.404/1976. Tal circunstância confere aos seus diretores
responsabilidade qualificada.

O art. 138 da Lei Federal nº 6.404/1976 prevê
que “a administração da companhia competirá, conforme dispuser o
estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à
diretoria”, ao passo que o art. 139 do mesmo diploma estabelece que
“as atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração
não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto”.
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Seguindo

na

linha

dos

deveres

e

responsabilidades dos diretores, a Lei Federal nº 6.404/1976 impõe que:
1) “o administrador deve servir com lealdade à companhia” (art. 155);
2) é vedado ao administrador “usar, em benefício próprio ou de outrem,
com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de
que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo” (art. 155, I);
3) é vedado ao administrador “omitir-se no exercício ou proteção de
direitos da companhia” (art. 155, II); 4) “é vedado ao administrador intervir
em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da
companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais
administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer
consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da
diretoria, a natureza e extensão do seu interesse”; 5) “a companhia é
responsável pelos prejuízos que causar aos interessados por vícios ou
irregularidades verificadas nos livros de que tratam os incisos I a III do
art. 100” (art. 104); 6) “o administrador da companhia deve empregar, no
exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”
(art. 153); 7) “o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o
estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa”
(art. 154); 8) “o administrador não é responsável por atos ilícitos de outros
administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em
descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir
a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente
que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de
administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por
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escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em
funcionamento,

ou

à

assembléia-geral”

(art.

158,

§

1º);

9) “os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos
causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei
para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo
estatuto, tais deveres não caibam a todos eles” (art. 158, § 2º);
10) “o administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento
desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador competente
nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a assembléia-geral,
tornar-se-á por ele solidariamente responsável” (art. 158, § 4º).

Assim, a condição de diretor trazia ao acusado
um dever de diligência acentuado, uma necessária obrigação de cuidado
e uma responsabilidade significativa em não se omitir diante da
constatação de fraudes no âmbito da sociedade.

Não ignoro que a legislação em questão é
empresarial e os efeitos (inclusive solidários) decorrentes se produzem,
como regra, na seara cível. Todavia, o Código Penal não é alheio às
obrigações assumidas em outros ramos do direito, tanto que reconhece a
figura do garantidor, tornando a omissão penalmente relevante ao
estabelecer que “a omissão é penalmente relevante quando o omitente
devia e podia agir para evitar o resultado” (art. 13, § 2º), bem ainda ao
fixar que é possível a responsabilização penal de quem “tenha por lei
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância” (art. 13, § 2º, a).
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No caso de crimes financeiros praticados na
gestão de sociedade anônima, a omissão da diretoria é deveras
significativa. É que, ante a ampla gama de responsabilidades dos
diretores, o investidor legitimamente pode acreditar ser difícil o
cometimento desses crimes, já que dependeria da anuência de toda a
diretoria (afinal, se algum deles tivesse conhecimento, deveria levar ao
conhecimento dos órgãos competentes).

Seria possível cogitar-se, portanto, até mesmo
de omissão penalmente relevante, de crime comissivo praticado por
omissão, já que o tamanho das fraudes era de tal monta e implicava de tal
forma na saúde financeira da empresa que era absolutamente impossível
que passasse ao largo do conhecimento do acusado. E, vale dizer, isso
não seria responsabilidade penal objetiva (pelo só fato de ocupar
determinado cargo) – mas sim porque, diante das circunstâncias
concretas e do que restou comprovado nos autos a respeito no mínimo de
seu conhecimento das ilicitudes, deixou de agir, quando podia e devia.

De todo modo, teci essas considerações
apenas para frisar que, ainda que não se tivesse comprovada a
participação ativa do acusado na execução dos ilícitos (e este não foi o
caso, frise-se), seria absolutamente possível a sua condenação diante da
sua omissão penalmente relevante e determinante para continuidade das
fraudes por longo período.
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Mas a condenação se baseia não só nisso.
Pauta-se, também, na constatação de que o réu concorreu ativamente
para execução dos crimes que lhe são imputados, ou seja, sua conduta
não foi apenas omissiva, mas também ativa. Senão, vejamos.

Com efeito, há nos autos elementos que
asseguram que JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD efetivamente
exercia o seu poder de mando e coordenava ativamente o destino
das empresas do grupo, especialmente da OBOÉ CARD, juntamente
com o controlador geral do grupo. Senão, vejamos.

A testemunha José Roberto Nunes Pires,
fiscal do Banco Central que participou das investigações, disse que
CICERO e MAYNARD eram os responsáveis pelo repasse de recursos
por meio de cheques endossados, que ingressavam nas outras empresas
do grupo como dinheiro, impedindo o rastreamento dos valores; que era
impossível a execução das fraudes sem a conexão e ajustes entre as
diretorias

das

empresas

do

grupo

(OBOÉ

CFI,

OBOÉ

CARD,

OBOÉ DTVM); que entende é impossível que os diretores da empresas,
especialmente OBOÉ CFI, OBOÉ CARD e OBOÉ DTVM não tenham
participado diretamente das fraudes, pois cada empresa tinha uma
participação no esquema fraudulento; que vários funcionários relataram
que os diretores se reuniam com frequência a portas fechadas.

Página 272 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

No mesmo sentido, a testemunha Francisco
Ponte de Almeida Júnior, Procurador do Banco Central que presidiu as
comissões de inquérito, disse que havia uma enorme interconexão entre
as empresas (CFI, onde realmente entrava o dinheiro, que se espalhava
pelas outras, inclusive para cobrir eventuais prejuízos que as outras
tivessem; o pessoal era basicamente o da tesouraria da CFI,
praticamente; a CARD tinha o papel de informática, centralizava o data
center, gerou o CFI e organizava essa questão de informática); que, no
seu entendimento, é muito difícil um documento formal em que os
dirigentes dessem a ordem para a prática das fraudes, pois estes
obviamente não iriam se comprometer, dando apenas ordens verbais.

Já a testemunha Rivaldo Pinheiro Filho,
assistente do liquidante, disse que havia uma confusão patrimonial,
organizacional, estrutural, operacional entre as empresas de espantar;
que na verdade era tudo um patrimônio único; que nunca nenhum
funcionário disse que algum diretor não exercia efetivamente poder de
mando dentro da empresa; que o que apurou foi que todos os diretores
realmente tinham gestão da empresa; que OTÁVIO, inegavelmente, era
uma figura-chave na operação da empresa; que MAYNARD era uma
pessoa presente na empresa, atuante; que JOÃO GUALBERTO era
diretor de tecnologia da informação da OBOÉ CARD, exercendo uma
atividade da qual a empresa era totalmente dependente; que CICERO era
diretor financeiro da OBOÉ CARD; que ELIZIÁRIO era diretor da OBOÉ
DTVM; que JOEB era diretor da OBOÉ DTVM, responsável pela área de
fundos.
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Já a testemunha Adjardo Anibal Lobo,
funcionário da OBOÉ, disse que trabalhou na OBOÉ CARD por
aproximadamente

um

ano,

até

2008;

que

era

superintendente

operacional; que a administração da OBOÉ CARD era feita por ALBERTO
MAYNARD, mais dois administradores (JOÃO GUALBERTO e CICERO),
além do depoente; que estava subordinado diretamente a ALBERTO
MAYNARD;

Comprovando o poder de mando do acusado, a
testemunha Arthur Vinicius Vital, funcionário da OBOÉ, afirmou que
na OBOÉ CARD quem mandava era MAYNARD, que inclusive assinava
as cessões.

Do

mesmo

modo,

a

testemunha

José

Monteiro Ribeiro, funcionário da OBOÉ, também confirmou que CICERO
era responsável pela administração do departamento financeiro; que
CICERO estava subordinado a ALBERTO MAYNARD, pois este último
era diretor presidente da OBOÉ CARD.

Igualmente, a testemunha Francisco Mário
Machado Pimentel Filho, funcionário da OBOÉ, atestou que CICERO
trabalhava na OBOÉ CARD; que CICERO estava subordinado a
MAYNARD.

Página 274 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

Relevantes foram as informações prestadas
pelo réu ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, que informou que
confirma que houve reunião com JOSÉ NEWTON, JOÃO GUALBERTO,
MAYNARD e CICERO, em que restou decidido que a OBOÉ CARD
deveria prestar informações falsas ao Banco Central; que confirma
MAYNARD participou dessa reunião em que foi tomada essa decisão de
alterar os dados; que nessa reunião não teve qualquer divergência entre
JOSÉ NEWTON, JOÃO GUALBERTO, MAYNARD e CICERO.

Do mesmo modo, o réu JOÃO GUALBERTO
MOREIRA DE QUEIROZ noticiou que ficou sabendo, nessa época da
inspeção do Banco Central próxima da intervenção, que a OBOÉ CARD
tinha 60 milhões cedidas à OBÉ CFI; que achou essa cessão muito
estranha, considerando que o volume financeiro da OBOÉ era de cerca
de 12 a 15 milhões por mês; que chamou MAYNARD para conversar
sobre esse assunto; que exigiu uma reunião sobre esse assunto, da qual
participaram o depoente, JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR, MAYNARD e
CICERO; que nessa reunião foi dito que a situação poderia ser
contornada, com inclusão de dados falsos na contabilidade da OBOÉ
CARD que o dia-a-dia financeiro era de responsabilidade de CICERO e
MAYNARD; que essas cessões de faturas eram de responsabilidade de
CICERO e MAYNARD.

Já o réu CÍCERO ADALBERTO DE PAULA
VIANA esclareceu que era subordinado a MAYNARD; que a OBOÉ
CARD tinha o diretor presidente (MAYNARD), o diretor de tecnologia e da
área comercia (JOÃO GUALBERTO) e o diretor de controladoria e de
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finanças (o depoente); que as relações entre a OBOÉ CARD e a OBOÉ
CFI geralmente eram conduzidas entre JOSÉ NEWTON e MAYNARD.
que confirma que participou de reunião com JOSÉ NEWTON e
MAYNARD, em que JOSÉ NEWTON solicitou a alteração de dados para
prestação de informações falsas ao Banco Central, mas nega que tenha
concordado com a alteração da base de dados da OBOÉ CARD.

O réu JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR, por sua vez, disse que JOSÉ MAYNARD era presidente da
OBOÉ CARD; que JOSÉ MAYNARD tinha muito contato com JOSÉ
NEWTON, mas não com o depoente.

Em

seu

interrogatório,

embora

tentando

justificar suas condutas e alegando desconhecer as fraudes, o próprio réu
JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD reconheceu que começou a
trabalhar na OBOÉ CARD como Diretor-Presidente, a convite de JOSÉ
NEWTON, a quem estava subordinado; que no âmbito da OBOÉ CARD
não estava subordinado a ninguém; que quando da inspeção do Banco
Central

o

depoente

determinou

que

não

fossem

prestadas

as

informações, atendendo a determinação de JOSÉ NEWTON; que JOÃO
GUALBERTO era subordinado ao depoente; que ALEXANDRE era
subordinado a JOÃO GUALBERTO.
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De fundamental relevância foi o depoimento
prestado em sede policial pelo réu ALEXANDRE RODRIGUES DA
SILVA relatando o seguinte:
QUE, iniciou suas atividades na OBOÉ CARD como
analista de sistema em fevereiro de 2004, só veio a
ocupar a área de Gerente de Desenvolvimento em
janeiro de 2009; QUE, com relação as fraudes
apontadas pelo inquérito do BACEN a partir do
desenvolvimento do sistema CFI na OBOÉ CARD tem a
dizer que; a partir do final de 2009 o depoente foi
procurado pelo Gerente de Captação e Operação
OTAVIO LINS, que solicitou que fossem gerados na
tabela de contratos a partir da base de CPFs de
clientes cadastrados, com valores aleatórios
definidos numa certa faixa; QUE, essas solicitações
chegavam por e-mail; QUE, os contratos eram inseridos
vinculados ao produto "Fundo Regente"; QUE, o
solicitante determinava o valor alvo; QUE, os contratos
deveriam ter as seguintes características: Agência,
Gerente, Produto, Convênio; QUE, o depoente não sabe
explicar como eram definidas tais características, isto é,
se essas informações eram previamente combinadas;
QUE, como Gerente de Setor tocava dois principais
projetos o CFI e OBOÉ CARD, no total de 15(quinze)
subordinados; QUE, sete desses tomavam conta do
sistema CFI e os outros do sistema OBOÉ CARD; QUE,
delegou ao funcionário VITOR a responsabilidade pela
OBOÉ CARD e ao funcionário RENATO a
responsabilidade do CFI; QUE, os responsáveis tinham
autonomia para resolver os problemas que surgiam em
ambos projetos; QUE, as demandas incialmente eram
solicitadas ao depoente e mais tarde eram diretamente
solicitadas ao funcionário RENATO JORGE com
autorização de JOÃO GUALBERTO; QUE, a decisão
para apresentação de uma base de dados alterada para
o Banco Central foi de JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS em reunião com a Diretoria da OBOÉ CARD;
QUE, os juros das faturas foram incorporadas ao valor
principal que é o valor de avaliação de ativo; QUE, a
data de ultimo pagamento foi alterada para uma data
recente com objetivo de omitir que as faturas estavam
com longo período de atraso; QUE, foi fornecido a um
funcionário de nome BATISTA do Banco Central um
arquivo contendo os dados alterados QUE, as
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orientações acerca da majoração dos ativos eram
acertadas em reunião onde participavam JOSÉ
NEWTON, JOÃO GUALBERTO, MAYNARD e CÍCERO;
QUE, o depoente colocava em prática; QUE, não sabe
dizer o que se tratava os convênios do "Uniquell e
"Unique 2", mas para o sistema CFI eram tratados como
produtos; QUE, sabe dizer que as faturas serviam de
base tanto para o "Unique" "Unique 2" e "Fundo
Clássico"; QUE, a principio uma mesma fatura da OBOÉ
CARD. poderia lastrear mais de um produto (unique,
unique 2 e fundo clássico) e que a partir da inspeçäo do
Banco Central, no intuito de evitar a visibilidade desse
fato, o depoente recebeu determinação de arbitrar
valores aleatórios para as faturas que serviam de
lastro para o "Unique" e "Unique 2", mantendo o
base original apenas para o fundo clássico; QUE,
sobre o Flag de visibilidade, tem a dizer que se trata de
um campo da tabela de contrato que permitia não exibir
as informações do contrato para algum dos usuários do
sistema.

Como se vê, é amplíssimo o arcabouço
probatório que confirma, à saciedade, que JOSÉ ALBERTO DE MELO
MAYNARD efetivamente participava da direção das empresas do grupo
(especialmente a OBOÉ CARD).

Sua responsabilização, no caso, não decorre
de sua posição meramente formal (diretor-presidente da OBOÉ
CARD) – mas sim de sua efetiva gestão da empresa, de modo
absolutamente fraudulento.
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A individualização de suas condutas foi muito
bem apontada pelo Ministério Público Federal em suas alegações finais,
como consta do resumo da manifestação ministerial que fiz linhas atrás
da seguinte forma:
Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério Público
Federal, em suas alegações finais, sustentou a
responsabilidade penal de JOSÉ ALBERTO DE MELO
MAYNARD, por ter, na condição de diretor da OBOÉ
CARD, prestado auxílio material indispensável para
geração dos contratos em lote, providenciando que os
funcionários da OBOÉ CARD, no qual se concentrava
toda a parte de tecnologia do GRUPO OBOÉ,
realizassem a efetiva geração dos contratos no sistema
informatizado. Pede a sua responsabilização, ainda, por
ter participado da cessão das faturas com inadimplência,
especialmente porque, por serem geridas pela própria
OBOÉ CARD, não seria crível que os próprios
administradores da empresa não conhecessem a
inadimplência de seus clientes.

JOSÉ

ALBERTO

DE

MELO

MAYNARD,

induvidosamente, praticou crimes contra o sistema financeiro nacional na
gestão direta ou indireta das empresas do GRUPO OBOÉ (especialmente
da OBOÉ CFI e da OBOÉ CARD).

Sua alegação de desconhecimento das fraudes
não merece acolhida. É certo que o réu não agiu com inocência ou
ingenuidade. Ele era funcionário capacitado em operações de sistema
financeiro. A instrução processual deixou muito clara a manifesta
interconexão entre as empresas do grupo, inclusive com reuniões
periódicas entre as diretorias. O réu pessoalmente participou de cessões
de créditos podres. Os contratos fictícios foram gerados no âmbito da
empresa que ele administrava e cedidos por ele próprio para empresa do
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mesmo grupo econômico. A OBOÉ CARD teve participação fundamental
no contexto das fraudes, prestando todo o apoio necessário para que o
esquema criminoso tivesse êxito. Ainda que o acusado não estivesse
diretamente vinculado à área de tecnologia ou de finanças, é
absolutamente impossível não tivesse mínimo conhecimento sobre a
saúde financeira da empresa que presidia. A experiência do que
ordinariamente acontece torna impensável ele não soubesse da
existência de dezenas de milhões de créditos inadimplidos, os quais eram
então cedidos para outra empresa do mesmo grupo, sem qualquer ônus
para a empresa que ele presidia e sem prestar à empresa que os adquiria
qualquer informação sobre a qualidade dos ativos. A fraude não foi algo
pontual, nem algo irrisório, que pudesse passar despercebido. Tratou-se,
claramente, de verdadeira política institucional na gestão da empresa.
É evidente que ele sabia. É claríssimo que foi um dos autores do
episódio, orientando seus subordinados a agirem de forma ilícita e muitas
vezes

praticando

ele

mesmo,

diretamente,

atos

materiais

para

consecução da finalidade ilegítima.

Está

cabalmente

comprovado

que

JOSÉ

ALBERTO DE MELO MAYNARD foi autor, com domínio funcional dos
fatos e responsabilidade pela direção e execução de parcela dos
atos necessários ao cometimento dos ilícitos, em relação aos crimes
relatados no primeiro e quarto fatos reconhecidos nesta sentença.
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Provada a materialidade delitiva. Reconhecida
a autoria do acusado. Os fatos são típicos, como se demonstrará adiante.
E, não havendo causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, o réu
deve ser condenado.

2.25. JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE
QUEIROZ

JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ
é apontado como ex-diretor de tecnologia e negócios da OBOÉ CARD e
sócio-diretor da POWER TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A.

O Ministério Público Federal o acusa de ter
participado dos primeiro, quarto e vigésimo fatos.

Em

sua

resposta

à

acusação,

JOÃO

GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ sustentou, basicamente, o
seguinte: a) que a existência do Sistema CFI, por si só, não era ilegal,
pois destinado apenas para atividades de relacionamento com clientes,
possuindo

natureza

estritamente

gerencial;

b)

que

não

tinha

conhecimento do uso fraudulento do Sistema CFI, nem prestou auxílio
para qualquer tipo de fraude; c) que o réu JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS era sócio controlador tanto da OBOÉ CARD como da OBOÉ
CFI – e, portanto, tinha plenas condições de acessar os bancos da OBOÉ
CARD, não sendo sua responsabilidade o uso indevido desses dados;
d) que a denúncia consagra responsabilidade penal objetiva, apenas por
ter sido sócio diretor da OBOÉ CARD; e) que, em relação à rolagem de
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dívidas de cartão de crédito, no sistema da OBOÉ CARD as informações
acerca da inadimplência eram fidedignas, tendo sido lançadas de forma
fraudulenta apenas pela OBOÉ CFI no Sistema Finance, em relação ao
qual não tinha qualquer ingerência; f) que a própria constatação da fraude
sobre faturas de cartões de crédito somente foi possível porque o Banco
Central utilizou o banco de dados da OBOÉ CARD, ou seja, a empresa
cumpria sua função e registrava corretamente as dívidas e as
inadimplências; g) que não tinha conhecimento das fraudes, nem para a
execução delas concorreu.

Em seu interrogatório, JOÃO GUALBERTO
MOREIRA DE QUEIROZ disse que é casado há trinta anos; que tem três
filhos, uma de 23 anos, outro 15 de anos e uma filha de 4 anos; que todos
na sua casa são seus dependentes econômicos; que é administrador de
empresas, com especialização na área de tecnologia, principalmente para
desenvolvimento web; que sempre trabalhou na área de desenvolvimento
de sistemas; que atualmente tem uma empresa que presta serviços ao
setor de varejo; que entrou na OBOÉ no final de 2003; que foi convidado
para montar a operação de tecnologia de pagamentos por cartão; que em
2004 levou ALEXANDRE para a OBOÉ; que permaneceu na OBOÉ até
sua intervenção; que sempre foi o coordenador da parte tecnológica da
OBOÉ CARD (coordenador, gerente, superintendente); que ALEXANDRE
era subordinado ao depoente; que até a 2006 a OBOÉ CARD somente
trabalhava em sistemas da própria CARD; que o Sistema CFI começou a
ser desenvolvido em 2007 ou 2008; que contratou “Beto” para formar uma
equipe para desenvolver o Sistema CFI; que ALEXANDRE não participou
da equipe que desenvolveu o Sistema CFI; que quando “Beto” saiu foi o
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analista Newton quem assumiu o desenvolvimento do Sistema CFI; que
depois Newton também saiu, ficando o desenvolvimento do Sistema CFI a
cargo de Renato; que em 2009 o depoente assumiu a condição de diretor,
tanto da parte tecnológica como da parte negocial, mas se ocupava mais
da parte negocial; que os dados do Sistema CFI eram exportados para o
Sistema Finance; que os dados no Sistema CFI eram lançados manual e
individualmente pelos atendentes; que não foi o depoente que determinou
a criação do flag de visibilidade dos contratos; que quem dava as ordens
para alteração do Sistema CFI eram as pessoas da própria OBOÉ,
especialmente OTÁVIO e JOSÉ ITAMAR; que só tomou ciência da
existência do flag de visibilidade após a intervenção; que, na inspeção
pelo Banco Central pouco antes da intervenção, o depoente determinou
que ALEXANDRE fornecesse todos os dados necessários para o bom
desenvolvimento os trabalhos; que, no mesmo dia em que deu essa
ordem, recebeu telefonema de JOSÉ NEWTON, determinando que o
depoente não fornecesse essas informações ao Banco Central; que o
depoente estranhou essa postura de JOSÉ NEWTON; que o depoente foi
proibido por JOSÉ NEWTON de conversar com o Banco Central; que os
emails para geração dos contratos fictícios partiam principalmente de
JOSÉ ITAMAR e OTÁVIO; que visualizou alguns desses emails pedindo a
geração de contratos em massa; que entendeu que essa situação era
meio “turva”; que ficou sabendo, nessa época da inspeção do Banco
Central próxima da intervenção, que a OBOÉ CARD tinha 60 milhões
cedidas à OBÉ CFI; que achou essa cessão muito estranha,
considerando que o volume financeiro da OBOÉ era de cerca de 12 a 15
milhões por mês; que chamou MAYNARD para conversar sobre esse
assunto; que exigiu uma reunião sobre esse assunto, da qual participaram
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o depoente, JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR, MAYNARD e CICERO; que
nessa reunião foi dito que a situação poderia ser contornada, com
inclusão de dados falsos na contabilidade da OBOÉ CARD; que, em
relação às faturas vencidas expedidas com nova data de vencimento, no
sistema da OBOÉ CARD havia, sim, esse controle a respeito do tempo de
inadimplência; que não sabe dizer por que essas faturas vencidas eram
cedidas para a OBOÉ CFI; que o dia-a-dia financeiro era de
responsabilidade de CICERO e MAYNARD; que essas cessões de faturas
eram de responsabilidade de CICERO e MAYNARD; que, embora os
dados fraudulentos tenham sido gerados ao longo de alguns anos, não
teve percepção do que realmente ocorria; que, ao que tudo indica, a base
de dados entregue ao Banco Central não correspondia à realidade; que
ALEXANDRE era o coordenador da parte de tecnologia; que os demais
funcionários

do

setor

de

tecnologia

estavam

subordinados

a

ALEXANDRE; que confirma tudo o que disse perante a Polícia Federal;
que era muito comum funcionários de uma empresa do GRUPO OBOÉ
(MAGAZINE etc.) receber ordens de diretores de outras empresas do
mesmo grupo; que as cessões eram de responsabilidade de MAYNARD e
CICERO, que cuidavam da parte financeira da empresa; que, nas
reuniões entre os diretores, a coordenação ficava a cargo de JOSÉ
NEWTON; que tudo pertinente à área financeira da empresa ficava a
cargo de CICERO e MAYNARD; que o depoente estava subordinado
diretamente a MAYNARD; que o depoente também estava subordinado a
JOSÉ NEWTON.
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Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério
Público Federal, em suas alegações finais, sustentou a responsabilidade
penal de JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ, por ter, na
condição de diretor da OBOÉ CARD, prestado auxílio material
indispensável para geração dos contratos em lote, providenciando que os
funcionários da OBOÉ CARD, no qual se concentrava toda a parte de
tecnologia do GRUPO OBOÉ, realizassem a efetiva geração dos
contratos no sistema informatizado. Pede a sua responsabilização, ainda,
por

ter

participado

da

cessão

das

faturas

com

inadimplência,

especialmente porque, por serem geridas pela própria OBOÉ CARD, não
seria

crível

que

os

próprios

administradores

da

empresa

não

conhecessem a inadimplência de seus clientes.

Em suas alegações finais, JOÃO GUALBERTO
MOREIRA DE QUEIROZ basicamente repisou os argumentos de sua
resposta à acusação.

Pois bem.

Verifico nos autos a existência de elementos
bastantes à configuração da autoria delitiva em relação a todos os crimes
que lhe são imputados e reconhecidos como ocorridos nesta sentença.

JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ
ostentava a condição de diretor, tanto da parte tecnológica como da parte
negocial, da OBOÉ CARD – conforme comprovado documentalmente e
reconhecido pelo próprio acusado.
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É preciso destacar, desde logo, que as
empresas envolvidas na fraude eram sociedades anônimas – regidas, por
isso

mesmo,

pela

legislação

respectiva,

notadamente

a

Lei

Federal nº 6.404/1976. Tal circunstância confere aos seus diretores
responsabilidade qualificada.

O art. 138 da Lei Federal nº 6.404/1976 prevê
que “a administração da companhia competirá, conforme dispuser o
estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à
diretoria”, ao passo que o art. 139 do mesmo diploma estabelece que
“as atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração
não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto”.

Seguindo

na

linha

dos

deveres

e

responsabilidades dos diretores, a Lei Federal nº 6.404/1976 impõe que:
1) “o administrador deve servir com lealdade à companhia” (art. 155);
2) é vedado ao administrador “usar, em benefício próprio ou de outrem,
com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de
que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo” (art. 155, I);
3) é vedado ao administrador “omitir-se no exercício ou proteção de
direitos da companhia” (art. 155, II); 4) “é vedado ao administrador intervir
em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da
companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais
administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer
consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da
diretoria, a natureza e extensão do seu interesse”; 5) “a companhia é
responsável pelos prejuízos que causar aos interessados por vícios ou
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irregularidades verificadas nos livros de que tratam os incisos I a III do
art. 100” (art. 104); 6) “o administrador da companhia deve empregar, no
exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”
(art. 153); 7) “o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o
estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa”
(art. 154); 8) “o administrador não é responsável por atos ilícitos de outros
administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em
descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir
a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente
que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de
administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por
escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em
funcionamento,

ou

à

assembléia-geral”

(art.

158,

§

1º);

9) “os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos
causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei
para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo
estatuto, tais deveres não caibam a todos eles” (art. 158, § 2º);
10) “o administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento
desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador competente
nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a assembléia-geral,
tornar-se-á por ele solidariamente responsável” (art. 158, § 4º).
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Assim, a condição de diretor trazia ao acusado
um dever de diligência acentuado, uma necessária obrigação de cuidado
e uma responsabilidade significativa em não se omitir diante da
constatação de fraudes no âmbito da sociedade.

Não ignoro que a legislação em questão é
empresarial e os efeitos (inclusive solidários) decorrentes se produzem,
como regra, na seara cível. Todavia, o Código Penal não é alheio às
obrigações assumidas em outros ramos do direito, tanto que reconhece a
figura do garantidor, tornando a omissão penalmente relevante ao
estabelecer que “a omissão é penalmente relevante quando o omitente
devia e podia agir para evitar o resultado” (art. 13, § 2º), bem ainda ao
fixar que é possível a responsabilização penal de quem “tenha por lei
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância” (art. 13, § 2º, a).

No caso de crimes financeiros praticados na
gestão de sociedade anônima, a omissão da diretoria é deveras
significativa. É que, ante a ampla gama de responsabilidades dos
diretores, o investidor legitimamente pode acreditar ser difícil o
cometimento desses crimes, já que dependeria da anuência de toda a
diretoria (afinal, se algum deles tivesse conhecimento, deveria levar ao
conhecimento dos órgãos competentes).

Seria possível cogitar-se, portanto, até mesmo
de omissão penalmente relevante, de crime comissivo praticado por
omissão, já que o tamanho das fraudes era de tal monta e implicava de tal
forma na saúde financeira da empresa que era absolutamente impossível
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que passasse ao largo do conhecimento do acusado. E, vale dizer, isso
não seria responsabilidade penal objetiva (pelo só fato de ocupar
determinado cargo) – mas sim porque, diante das circunstâncias
concretas e do que restou comprovado nos autos a respeito no mínimo de
seu conhecimento das ilicitudes, deixou de agir, quando podia e devia.

De todo modo, teci essas considerações
apenas para frisar que, ainda que não se tivesse comprovada a
participação ativa do acusado na execução dos ilícitos (e este não foi o
caso, frise-se), seria absolutamente possível a sua condenação diante da
sua omissão penalmente relevante e determinante para continuidade das
fraudes por longo período.

Mas a condenação se baseia não só nisso.
Pauta-se, também, na constatação de que o réu concorreu ativamente
para execução dos crimes que lhe são imputados, ou seja, sua conduta
não foi apenas omissiva, mas também ativa. Senão, vejamos.

A testemunha José Roberto Nunes Pires,
fiscal do Banco Central que participou das investigações, disse que o
diretor de tecnologia da OBOÉ CARD era JOÃO GUALBERTO; que
ALEXANDRE era subordinado na OBOÉ CARD; que era impossível a
execução das fraudes sem a conexão e ajustes entre as diretorias das
empresas do grupo (OBOÉ CFI, OBOÉ CARD, OBOÉ DTVM); que vários
funcionários relataram que os diretores se reuniam com frequência a
portas fechadas; que entende é impossível que os diretores da empresas,
especialmente OBOÉ CFI, OBOÉ CARD e OBOÉ DTVM não tenham
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participado diretamente das fraudes, pois cada empresa tinha uma
participação no esquema fraudulento.

Do mesmo modo, a testemunha Francisco
Ponte de Almeida Júnior, Procurador do Banco Central que presidiu as
comissões de inquérito, afirmou que boa parte da dificuldade de
identificação das fraudes se deu porque boa parte das delas usavam
créditos que existiam na CARD e, como na época o BACEN não
fiscalizava esse tipo de empresa, foi negado o acesso a esses dados da
CARD, então não foi possível verificar essa situação com maior
antecedência; que depois do acesso aos dados da CARD ficou mais claro
o tamanho do problema; que, em relação à geração de contratos fictícios,
havia uma ordem para que a CARD gerasse os contratos, para inserção
no sistema; que, então, o sistema CFI foi feito pela CARD, que era onde
os funcionários faziam o input das aplicações efetuados e, então, esses
dados eram posteriormente migrados para o sistema Finance; que havia
uma enorme interconexão entre as empresas (CFI, onde realmente
entrava o dinheiro, que se espalhava pelas outras, inclusive para cobrir
eventuais prejuízos que as outras tivessem; o pessoal era basicamente o
da tesouraria da CFI, praticamente; a CARD tinha o papel de informática,
centralizava o data center, gerou o CFI e organizava essa questão de
informática); que o Sistema Finance era difícil de fraudar e, por isso, foi
feito um sistema pelo pessoal da CARD, para que pudesse maquiar a
contabilidade da empresa; que, no seu entendimento, é muito difícil um
documento formal em que os dirigentes dessem a ordem para a prática
das fraudes, pois estes obviamente não iriam se comprometer, dando
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apenas ordens verbais; que as ordens das fraudes partia da CFI e as
demais diretorias davam cumprimento às ordens ilegais.

Já a testemunha Rivaldo Pinheiro Filho,
assistente do liquidante, disse que havia uma confusão patrimonial,
organizacional, estrutural, operacional entre as empresas de espantar;
que na verdade era tudo um patrimônio único; que nunca nenhum
funcionário disse que algum diretor não exercia efetivamente poder de
mando dentro da empresa; que o que apurou foi que todos os diretores
realmente tinham gestão da empresa; que OTÁVIO, inegavelmente, era
uma figura-chave na operação da empresa; que MAYNARD era uma
pessoa presente na empresa, atuante; que JOÃO GUALBERTO era
diretor de tecnologia da informação da OBOÉ CARD, exercendo uma
atividade da qual a empresa era totalmente dependente; que CICERO era
diretor financeiro da OBOÉ CARD; que ELIZIÁRIO era diretor da OBOÉ
DTVM; que JOEB era diretor da OBOÉ DTVM, responsável pela área de
fundos.

Na mesma linha, a testemunha Fausto Pessoa
dos Santos Filho, funcionário da OBOÉ, disse que ALEXANDRE era
subordinado a JOÃO GUALBERTO; que as ordens de inserção de
contratos fictícios sempre viriam da diretoria.

Relevantes foram as informações prestadas
pela testemunha Renato Jorge Moura Pinto, funcionário da OBOÉ, que
disse que JOSÉ NEWTON, no ano de 2010, por pelo menos uma vez,
participou

de

reunião

com

o

depoente

juntamente

com

JOÃO
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GUALBERTO e com OTÁVIO LINS, para definir as regras da geração de
contratos fictícios do convênio INSS; ; que no segundo semestre de 2011
o depoente participou de reunião com CICERO VIANA, JOÃO
GUALBERTO e JOSÉ ITAMAR para definir a forma de baixa das parcelas
dos boletos bancários CARD, mas em virtude da intervenção não houve
tempo hábil para baixa desses dados; que a hierarquia na OBOÉ CARD
se dava da seguinte forma, JOÃO GUALBERTO era superior a
ALEXANDRE e este era superior ao depoente.

Também comprovando o envolvimento ativo do
réu na empreitada criminosa, a testemunha Alexandre Barbosa Costa
Lima afirmou que as especificidades e condições dos contratos de
empréstimo eram tratadas com os Diretores de área, como CICERO e
JOÃO GUALBERTO; que as operações tinham como garantia os direitos
creditórios dos cartões de crédito.

Do

mesmo

modo,

a

testemunha

José

Lucinério Pimentel informou que a parte comercial/tecnológica era
gerida por JOÃO GUALBERTO; que a parte financeira ficava a cargo de
CICERO; que a parte de sistemas da OBOÉ CARD era coordenada por
JOÃO GUALBERTO e por ALEXANDRE.

Também a testemunha Adjardo Anibal Lobo
disse que a administração da OBOÉ CARD era feita por ALBERTO
MAYNARD, mais dois administradores (JOÃO GUALBERTO e CICERO).
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Igualmente, a

testemunha

José

Newton

Oliveira Monteiro noticiou que JOÃO GUALBERTO era o chefe de todos
do setor de tecnologia.

Novamente evidenciando a participação direta
do réu em negócios da OBOÉ CARD, inclusive referentes a cessão de
créditos posteriormente considerados podres, a testemunha João de
Carvalho da Costa Júnior disse que JOÃO GUALBERTO também
mantinha relacionamento mais direto com o Banco Daycoval.

A respeito da participação direta do acusado na
idealização e coordenação do Sistema CFI (utilizado para as fraudes), o
réu ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA esclareceu que em 2007 não
era responsável pela equipe que atendia ao Sistema CFI; que quem
cuidava desse grupo apartado contratado para desenvolver o Sistema CFI
era o analista Carlos Alberto; que foi JOÃO GUALBERTO quem contratou
Carlos Alberto; que foi JOÃO GUALBERTO quem contratou o depoente;
que, em relação ao Sistema CARD, pode dizer que, realmente, as faturas
vencidas iam sendo reincluídas nas próximas faturas, com nova data de
vencimento; que de fato o setor de tecnologia da OBOÉ CARD atendia
também a OBOÉ CFI que confirma que houve reunião com JOSÉ
NEWTON, JOÃO GUALBERTO, MAYNARD e CICERO, em que restou
decidido que a OBOÉ CARD deveria prestar informações falsas ao Banco
Central; que confirma MAYNARD participou dessa reunião em que foi
tomada essa decisão de alterar os dados; que nessa reunião não teve
qualquer divergência entre JOSÉ NEWTON, JOÃO GUALBERTO,
MAYNARD e CICERO; que estava subordinado a JOÃO GUALBERTO.
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O réu JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD,
por sua vez, informou que a diretoria era composta pelo depoente como
presidente, por JOÃO GUALBERTO como diretor tecnologia e por
CICERO como diretor financeiro; que ALEXANDRE era subordinado a
JOÃO GUALBERTO.

Na mesma linha, o réu CÍCERO ADALBERTO
DE PAULA VIANA disse que a OBOÉ CARD tinha o diretor presidente
(MAYNARD), o diretor de tecnologia e da área comercia (JOÃO
GUALBERTO) e o diretor de controladoria e de finanças (o depoente);
que o diretor da área de tecnologia era JOÃO GUALBERTO; que
ALEXANDRE era o subordinado imediato de JOÃO GUALBERTO; que,
quando o depoente precisava de alterações no sistema, procurava JOÃO
GUALBERTO e este chamava ALEXANDRE para que este as
providenciasse.

Até mesmo o réu JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS reconheceu que JOÃO GUALBERTO que dirigia a área de
tecnologia da OBOÉ CARD; que JOÃO GUALBERTO acompanhou todo o
sistema

tecnológico

de

desenvolvimento

do

Sistema

CFI;

que

semanalmente a diretoria de todas as empresas se reunia para deliberar
a respeito das contas pagas; que dessas reuniões participavam, além do
depoente JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR (sempre presente), OTÁVIO
(sempre presente), CICERO (algumas vezes), JOÃO GUALBERTO
(algumas vezes) e JOEB (sempre presente).
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Em

seu

interrogatório,

embora

tentando

justificar suas condutas e alegando desconhecer as fraudes, o próprio réu
JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ reconheceu que sempre
foi o coordenador da parte tecnológica da OBOÉ CARD; que
ALEXANDRE era subordinado ao depoente; que contratou “Beto” para
formar uma equipe para desenvolver o Sistema CFI; que visualizou
alguns desses emails pedindo a geração de contratos em massa; que
entendeu que essa situação era meio “turva”; que ficou sabendo, nessa
época da inspeção do Banco Central próxima da intervenção, que a
OBOÉ CARD tinha 60 milhões cedidas à OBÉ CFI; que achou essa
cessão muito estranha, considerando que o volume financeiro da OBOÉ
era de cerca de 12 a 15 milhões por mês; que chamou MAYNARD para
conversar sobre esse assunto; que exigiu uma reunião sobre esse
assunto, da qual participaram o depoente, JOSÉ NEWTON, JOSÉ
ITAMAR, MAYNARD e CICERO; que nessa reunião foi dito que a
situação poderia ser contornada, com inclusão de dados falsos na
contabilidade da OBOÉ CARD.

De fundamental relevância foi o depoimento
prestado em sede policial pelo réu ALEXANDRE RODRIGUES DA
SILVA relatando o seguinte:
QUE, iniciou suas atividades na OBOÉ CARD como
analista de sistema em fevereiro de 2004, só veio a
ocupar a área de Gerente de Desenvolvimento em
janeiro de 2009; QUE, com relação as fraudes
apontadas pelo inquérito do BACEN a partir do
desenvolvimento do sistema CFI na OBOÉ CARD tem a
dizer que; a partir do final de 2009 o depoente foi
procurado pelo Gerente de Captação e Operação
OTAVIO LINS, que solicitou que fossem gerados na
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tabela de contratos a partir da base de CPFs de
clientes cadastrados, com valores aleatórios
definidos numa certa faixa; QUE, essas solicitações
chegavam por e-mail; QUE, os contratos eram inseridos
vinculados ao produto "Fundo Regente"; QUE, o
solicitante determinava o valor alvo; QUE, os contratos
deveriam ter as seguintes características: Agência,
Gerente, Produto, Convênio; QUE, o depoente não sabe
explicar como eram definidas tais características, isto é,
se essas informações eram previamente combinadas;
QUE, como Gerente de Setor tocava dois principais
projetos o CFI e OBOÉ CARD, no total de 15(quinze)
subordinados; QUE, sete desses tomavam conta do
sistema CFI e os outros do sistema OBOÉ CARD; QUE,
delegou ao funcionário VITOR a responsabilidade pela
OBOÉ CARD e ao funcionário RENATO a
responsabilidade do CFI; QUE, os responsáveis tinham
autonomia para resolver os problemas que surgiam em
ambos projetos; QUE, as demandas incialmente eram
solicitadas ao depoente e mais tarde eram diretamente
solicitadas ao funcionário RENATO JORGE com
autorização de JOÃO GUALBERTO; QUE, a decisão
para apresentação de uma base de dados alterada para
o Banco Central foi de JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS em reunião com a Diretoria da OBOÉ CARD;
QUE, os juros das faturas foram incorporadas ao valor
principal que é o valor de avaliação de ativo; QUE, a
data de ultimo pagamento foi alterada para uma data
recente com objetivo de omitir que as faturas estavam
com longo período de atraso; QUE, foi fornecido a um
funcionário de nome BATISTA do Banco Central um
arquivo contendo os dados alterados QUE, as
orientações acerca da majoração dos ativos eram
acertadas em reunião onde participavam JOSÉ
NEWTON, JOÃO GUALBERTO, MAYNARD e CÍCERO;
QUE, o depoente colocava em prática; QUE, não sabe
dizer o que se tratava os convênios do "Uniquell e
"Unique 2", mas para o sistema CFI eram tratados como
produtos; QUE, sabe dizer que as faturas serviam de
base tanto para o "Unique" "Unique 2" e "Fundo
Clássico"; QUE, a principio uma mesma fatura da OBOÉ
CARD. poderia lastrear mais de um produto (unique,
unique 2 e fundo clássico) e que a partir da inspeçäo do
Banco Central, no intuito de evitar a visibilidade desse
fato, o depoente recebeu determinação de arbitrar
valores aleatórios para as faturas que serviam de
lastro para o "Unique" e "Unique 2", mantendo o
base original apenas para o fundo clássico; QUE,
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sobre o Flag de visibilidade, tem a dizer que se trata de
um campo da tabela de contrato que permitia não exibir
as informações do contrato para algum dos usuários do
sistema.

Também

de

extrema

relevância

foi

o

depoimento prestado perante a Polícia Federal pela testemunha Renato
Jorge Mourão:
QUE, tinha como chefe ALEXANDRE RODRIGUES
SILVA; QUE, o CFI era um sistema criado para controlar
a geração de proposta, contratos, cobrança e aplicações
e que os dados do CFI eram exportados para o
FINANCE, que no caso, este ultimo era a contabilidade
oficial com os dados que eram apresentados ao Banco
Central; QUE, a partir de agosto de 2010, por
determinação de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
o depoente passou a inserir no sistema CFI
operações de empréstimos que não existiam de fato
e que consequente alimentou o sistema FINANCE com
operações de empréstimos inexistentes, com intuito de
gerar direitos creditórios, prática que perdurou
rotineiramente até a intervenção; QUE, tal prática
envolveu em certo período o convênio INSS referente a
empréstimo fictícios, que obviamente não eram
encaminhados ao INSS; QUE, essas operações eram
geradas pelo depoente com conhecimento do Diretor
de Tecnologia da OBOÉ CARD JOÃO GUALBERTO e
o Gerente da Área de Desenvolvimento ALEXANDRE
RODRIGUES SILVA; QUE, os contratos fictícios eram
gerados em lotes, diretamente em Banco de Dados,
por se tratar de uma grande quantidade; QUE, para
identificar e manter controle das operações fictícias, os
dados eram inseridos sempre com o mesmo usuário de
cadastro e o contrato era marcado como um FLAG
"invisível" (...)QUE, o senhor OTAVIO LINS Gerente de
Captação e Operação, bem como o Diretor JOSÉ
ITAMAR tinha conhecimento dessas operações
fictícias; QUE, as solicitações eram recebida pelo
depoente
através
de
seu
e-mail:
renatojorge@oboe.com.br, que geralmente vinha pelos
e-mails de OTAVIO LINS e JOSÉ ITAMAR.

Página 297 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

Como se vê, é amplíssimo o arcabouço
probatório que confirma, à saciedade, que JOÃO GUALBERTO
MOREIRA DE QUEIROZ efetivamente participava da direção das
empresas do grupo (especialmente a OBOÉ CARD).

Sua responsabilização, no caso, não decorre
de sua posição meramente formal (diretor de tecnologia da OBOÉ
CARD) – mas sim de sua efetiva gestão da empresa, de modo
absolutamente fraudulento.

A individualização de suas condutas foi muito
bem apontada pelo Ministério Público Federal em suas alegações finais,
como consta do resumo da manifestação ministerial que fiz linhas atrás
da seguinte forma:
Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério Público
Federal, em suas alegações finais, sustentou a
responsabilidade penal de JOÃO GUALBERTO
MOREIRA DE QUEIROZ, por ter, na condição de diretor
da OBOÉ CARD, prestado auxílio material indispensável
para geração dos contratos em lote, providenciando que
os funcionários da OBOÉ CARD, no qual se concentrava
toda a parte de tecnologia do GRUPO OBOÉ,
realizassem a efetiva geração dos contratos no sistema
informatizado. Pede a sua responsabilização, ainda, por
ter participado da cessão das faturas com inadimplência,
especialmente porque, por serem geridas pela própria
OBOÉ CARD, não seria crível que os próprios
administradores da empresa não conhecessem a
inadimplência de seus clientes.
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JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ,
induvidosamente, praticou crimes contra o sistema financeiro nacional na
gestão direta ou indireta das empresas do GRUPO OBOÉ (especialmente
da OBOÉ CFI e da OBOÉ CARD).

Sua alegação de desconhecimento das fraudes
não merece acolhida. É certo que o réu não agiu com inocência ou
ingenuidade. Ele era funcionário capacitado na parte tecnológica e
também a respeito das questões comerciais da própria empresa. A
instrução processual deixou muito clara a manifesta interconexão entre as
empresas do grupo, inclusive com reuniões periódicas entre as diretorias.
O réu pessoalmente participou de cessões de créditos podres, seja
intermediando os negócios, seja coordenando as atividades ilícitas que
foram praticadas no setor de desenvolvimento de sistemas, vinculado à
sua diretoria. Os contratos fictícios foram gerados no âmbito da empresa
que ele administrava, no setor que ele coordenava ativamente, com
presença constante. A OBOÉ CARD teve participação fundamental no
contexto das fraudes, prestando todo o apoio necessário para que o
esquema criminoso tivesse êxito. Ainda que o acusado não estivesse
diretamente vinculado à área de finanças, é absolutamente impossível
não tivesse mínimo conhecimento sobre a saúde financeira da empresa
de que era diretor. A experiência do que ordinariamente acontece torna
impensável ele não soubesse da existência de dezenas de milhões de
créditos inadimplidos, os quais eram então cedidos para outra empresa
do mesmo grupo, sem qualquer ônus para a empresa que ele geria e sem
prestar à empresa que os adquiria qualquer informação sobre a qualidade
dos ativos. A fraude não foi algo pontual, nem algo irrisório, que pudesse
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passar despercebido. Tratou-se, claramente, de verdadeira política
institucional na gestão da empresa. É evidente que ele sabia. É claríssimo
que foi um dos autores do episódio, orientando seus subordinados a
agirem de forma ilícita e muitas vezes praticando ele mesmo, diretamente,
atos materiais para consecução da finalidade ilegítima.

Está

cabalmente

comprovado

que

JOÃO

GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ foi autor, com domínio
funcional dos fatos e responsabilidade pela direção e execução de
parcela dos atos necessários ao cometimento dos ilícitos, em relação
aos crimes relatados no primeiro e quarto fatos reconhecidos nesta
sentença.

Provada a materialidade delitiva. Reconhecida
a autoria do acusado. Os fatos são típicos, como se demonstrará adiante.
E, não havendo causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, o réu
deve ser condenado.

2.26.

CICERO

ADALBERTO

DE

PAULA

VIANA

CICERO ADALBERTO DE PAULA VIANA é
apontado como ex-diretor da OBOÉ CARD, administrador da OBOÉ
SEGUROS e do FUNDO DUETTO, bem como sócio-diretor da POWER
TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A.
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O Ministério Público Federal o acusa de ter
participado dos primeiro, quarto e vigésimo fatos.

Em

sua

resposta

à

acusação,

CICERO

ADALBERTO DE PAULA VIANA sustentou, basicamente, o seguinte:
a) que não praticava atos de gestão na empresa, mas apenas executava
atividades

de

caráter

auxiliar;

b)

que

suas

atividades

eram

desempenhadas exclusivamente em negócios da própria OBOÉ CARD,
como pagamento de serviços, abastecimento de caixas eletrônicos,
saldos

de

tesourarias,

pagamento

de

fornecedores,

execução

orçamentária, contabilidade, informações gerenciais etc.; c) que não era
de competência da sua área as decisões sobre a obtenção de recursos
para suprimento das necessidades de capital de giro e investimento da
OBOÉ CARD, pois essas decisões ficavam a cargo da alta administração
da empresa, ficando o réu responsável apenas pela tarefa de
acompanhar o saldo dessas obrigações; d) que as supostas práticas
ilícitas foram conduzidas pela administração da OBOÉ CFI, ou seja, fora
da sua área de atuação; e) que os contratos fictícios teriam sido gerados
por ordem da administração da CFI e executada pela área de tecnologia
da OBOÉ CARD, fora portanto da sua esfera de competência; f) que suas
atividades em nada concorreram para a prática dos ilícitos; g) que não
tinha acesso às senhas especiais para utilização da flag “N” no Sistema
CFI e portanto não pode ter gerado contratos fictícios no ssitema; h) que,
em relação à cessão de faturas de cartão de crédito com inadimplência,
não detinha poderes para gerir o negócio e não determinou a realização
da cessão, nem assinou qualquer contrato ou termo de adesão; i) que
todos seus atos foram praticados em cumprimento de ordens e sem
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conhecimento de qualquer ilicitude; j) que, nesse contexto, não há falar
em quadrilha, porquanto ausente ânimo associativo para prática de
condutas ilícitas.

Em seu interrogatório, CICERO ADALBERTO
DE PAULA VIANA disse que é casado, tem três filhos, um de 29 anos,
uma de 25 anos e um de 13 anos; que sua esposa não trabalha; que seus
filhos maiores contribuem com as despesas do lar; que é administrador de
empresas; que tem mestrado em economia; que nunca foi processado
criminalmente anteriormente; que trabalhou na OBOÉ CARD desde 2004
e lá permaneceu até a intervenção; que era diretor da empresa; que era
funcionário com carteira assinada; que era subordinado a MAYNARD; que
a OBOÉ CARD tinha o diretor presidente (MAYNARD), o diretor de
tecnologia e da área comercia (JOÃO GUALBERTO) e o diretor de
controladoria e de finanças (o depoente); que o depoente estranhava
muito a administração da OBOÉ CARD, pois muitas ordens vinham
diretamente da OBOÉ CFI; que OTÁVIO, por exemplo, passava ordens
diretamente a pessoas da OBOÉ CARD; que o fluxo de caixa da OBOÉ
CARD necessário para efetivação dos pagamentos dos cartões salário
eram efetivados pela OBOÉ CFI; que pela OBOÉ CARD à OBOÉ CFI não
era dada nenhuma garantia, mas quando as empresas pagavam os
cartões esses valores eram repassados à OBOÉ CFI; que o Sistema
Finance fazia a contabilidade da OBOÉ CFI e por meio do qual eram
prestadas as informações ao Banco Centra; que o Sistema CFI era o
sistema de frente de loja da OBOÉ CFI; que sabia que o Sistema CFI
seria desenvolvido na OBOÉ CARD, sob a supervisão da OBOÉ CFI; que
não tinha conhecimento da existência de contratos fictícios, somente
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tomando ciência dessa situação após a intervenção do Banco Central;
que de fato havia cessão de crédito à OBOÉ CFI; que toda a questão de
geração de arquivos, como seria feita essas cessão, não é de
conhecimento do depoente; que a geração dos arquivos era feita pelo
setor de tecnologia da empresa; que não sabe quem especificamente da
área de tecnologia fazia a geração dos arquivos; que o diretor da área de
tecnologia era JOÃO GUALBERTO; que ALEXANDRE era o subordinado
imediato de JOÃO GUALBERTO; que MAYNARD era o superior direto de
JOÃO GUALBERTO; que todos os diretores da OBOÉ CARD eram
empregados da empresa; que se reunia periodicamente com os demais
diretores da OBOÉ CARD; que nessas reuniões não tratava de cessões
de faturas de cartões de crédito; que as deliberações sobre as cessões
vinham diretamente da OBOÉ CFI; que tomou conhecimento das cessões
de faturas de cartões de crédito a fundos da OBOÉ; que as cessões não
eram intermediadas pelo depoente, mas partiam diretamente da OBOÉ
CFI; que as relações entre a OBOÉ CARD e a OBOÉ CFI geralmente
eram conduzidas entre JOSÉ NEWTON e MAYNARD; que era o
depoente quem controlava as despesas e as receitas da OBOÉ CARD;
que as cessões de fatura de cartão para o Banco Daycoval e para o
Banco Safra passavam pelo depoente; que as cessões de fatura de
cartão de crédito para a OBOÉ CFI não passavam pelo depoente; que,
quando o depoente precisava de alterações no sistema, procurava JOÃO
GUALBERTO e este chamava ALEXANDRE para que este as
providenciasse; que confirma que participou de reunião com JOSÉ
NEWTON e MAYNARD, em que JOSÉ NEWTON solicitou a alteração de
dados para prestação de informações falsas ao Banco Central, mas nega
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que tenha concordado com a alteração da base de dados da OBOÉ
CARD.

Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério
Público Federal, em suas alegações finais, sustentou a responsabilidade
penal de CICERO ADALBERTO DE PAULA VIANA, por ter, na condição
de diretor da OBOÉ CARD, prestado auxílio material indispensável para
geração dos contratos em lote, providenciando que os funcionários da
OBOÉ CARD, no qual se concentrava toda a parte de tecnologia do
GRUPO OBOÉ, realizassem a efetiva geração dos contratos no sistema
informatizado. Pede a sua responsabilização, ainda, por ter participado da
cessão das faturas com inadimplência, especialmente porque, por serem
geridas pela própria OBOÉ CARD, não seria crível que os próprios
administradores da empresa não conhecessem a inadimplência de seus
clientes.

Em

suas

alegações

finais,

CICERO

ADALBERTO DE PAULA VIANA basicamente repisou os argumentos de
sua resposta à acusação.

Pois bem.

Verifico nos autos a existência de elementos
bastantes à configuração da autoria delitiva em relação a todos os crimes
que lhe são imputados e reconhecidos como ocorridos nesta sentença.
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CICERO ADALBERTO DE PAULA VIANA
ostentava a condição de diretor financeiro da OBOÉ CARD – conforme
comprovado documentalmente e reconhecido pelo próprio acusado.

É preciso destacar, desde logo, que as
empresas envolvidas na fraude eram sociedades anônimas – regidas, por
isso

mesmo,

pela

legislação

respectiva,

notadamente

a

Lei

Federal nº 6.404/1976. Tal circunstância confere aos seus diretores
responsabilidade qualificada.

O art. 138 da Lei Federal nº 6.404/1976 prevê
que “a administração da companhia competirá, conforme dispuser o
estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à
diretoria”, ao passo que o art. 139 do mesmo diploma estabelece que
“as atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração
não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto”.

Seguindo

na

linha

dos

deveres

e

responsabilidades dos diretores, a Lei Federal nº 6.404/1976 impõe que:
1) “o administrador deve servir com lealdade à companhia” (art. 155);
2) é vedado ao administrador “usar, em benefício próprio ou de outrem,
com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de
que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo” (art. 155, I);
3) é vedado ao administrador “omitir-se no exercício ou proteção de
direitos da companhia” (art. 155, II); 4) “é vedado ao administrador intervir
em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da
companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais
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administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer
consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da
diretoria, a natureza e extensão do seu interesse”; 5) “a companhia é
responsável pelos prejuízos que causar aos interessados por vícios ou
irregularidades verificadas nos livros de que tratam os incisos I a III do
art. 100” (art. 104); 6) “o administrador da companhia deve empregar, no
exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”
(art. 153); 7) “o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o
estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa”
(art. 154); 8) “o administrador não é responsável por atos ilícitos de outros
administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em
descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir
a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente
que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de
administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por
escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em
funcionamento,

ou

à

assembléia-geral”

(art.

158,

§

1º);

9) “os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos
causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei
para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo
estatuto, tais deveres não caibam a todos eles” (art. 158, § 2º);
10) “o administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento
desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador competente
nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a assembléia-geral,
tornar-se-á por ele solidariamente responsável” (art. 158, § 4º).
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Assim, a condição de diretor trazia ao acusado
um dever de diligência acentuado, uma necessária obrigação de cuidado
e uma responsabilidade significativa em não se omitir diante da
constatação de fraudes no âmbito da sociedade.

Não ignoro que a legislação em questão é
empresarial e os efeitos (inclusive solidários) decorrentes se produzem,
como regra, na seara cível. Todavia, o Código Penal não é alheio às
obrigações assumidas em outros ramos do direito, tanto que reconhece a
figura do garantidor, tornando a omissão penalmente relevante ao
estabelecer que “a omissão é penalmente relevante quando o omitente
devia e podia agir para evitar o resultado” (art. 13, § 2º), bem ainda ao
fixar que é possível a responsabilização penal de quem “tenha por lei
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância” (art. 13, § 2º, a).

No caso de crimes financeiros praticados na
gestão de sociedade anônima, a omissão da diretoria é deveras
significativa. É que, ante a ampla gama de responsabilidades dos
diretores, o investidor legitimamente pode acreditar ser difícil o
cometimento desses crimes, já que dependeria da anuência de toda a
diretoria (afinal, se algum deles tivesse conhecimento, deveria levar ao
conhecimento dos órgãos competentes).

Seria possível cogitar-se, portanto, até mesmo
de omissão penalmente relevante, de crime comissivo praticado por
omissão, já que o tamanho das fraudes era de tal monta e implicava de tal
forma na saúde financeira da empresa que era absolutamente impossível
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que passasse ao largo do conhecimento do acusado. E, vale dizer, isso
não seria responsabilidade penal objetiva (pelo só fato de ocupar
determinado cargo) – mas sim porque, diante das circunstâncias
concretas e do que restou comprovado nos autos a respeito no mínimo de
seu conhecimento das ilicitudes, deixou de agir, quando podia e devia.

De todo modo, teci essas considerações
apenas para frisar que, ainda que não se tivesse comprovada a
participação ativa do acusado na execução dos ilícitos (e este não foi o
caso, frise-se), seria absolutamente possível a sua condenação diante da
sua omissão penalmente relevante e determinante para continuidade das
fraudes por longo período.

Mas a condenação se baseia não só nisso.
Pauta-se, também, na constatação de que o réu concorreu ativamente
para execução dos crimes que lhe são imputados, ou seja, sua conduta
não foi apenas omissiva, mas também ativa. Senão, vejamos.

A testemunha José Roberto Nunes Pires,
fiscal do Banco Central que participou das investigações, disse que
CICERO e MAYNARD eram os responsáveis pelo repasse de recursos
por meio de cheques endossados, que ingressavam nas outras empresas
do grupo como dinheiro, impedindo o rastreamento dos valores; que era
impossível a execução das fraudes sem a conexão e ajustes entre as
diretorias das empresas do grupo (OBOÉ CFI, OBOÉ CARD, OBOÉ
DTVM); que vários funcionários relataram que os diretores se reuniam
com frequência a portas fechadas; que entende é impossível que os
Página 308 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

diretores da empresas, especialmente OBOÉ CFI, OBOÉ CARD e OBOÉ
DTVM não tenham participado diretamente das fraudes, pois cada
empresa tinha uma participação no esquema fraudulento.

Do mesmo modo, a testemunha Francisco
Ponte de Almeida Júnior, Procurador do Banco Central que presidiu as
comissões de inquérito, afirmou que havia uma enorme interconexão
entre as empresas (CFI, onde realmente entrava o dinheiro, que se
espalhava pelas outras, inclusive para cobrir eventuais prejuízos que as
outras tivessem; o pessoal era basicamente o da tesouraria da CFI,
praticamente; que as ordens das fraudes partia da CFI e as demais
diretorias davam cumprimento às ordens ilegais.

Já a testemunha Rivaldo Pinheiro Filho,
assistente do liquidante, disse que havia uma confusão patrimonial,
organizacional, estrutural, operacional entre as empresas de espantar;
que na verdade era tudo um patrimônio único; que nunca nenhum
funcionário disse que algum diretor não exercia efetivamente poder de
mando dentro da empresa; que o que apurou foi que todos os diretores
realmente tinham gestão da empresa; que OTÁVIO, inegavelmente, era
uma figura-chave na operação da empresa; que MAYNARD era uma
pessoa presente na empresa, atuante; que JOÃO GUALBERTO era
diretor de tecnologia da informação da OBOÉ CARD, exercendo uma
atividade da qual a empresa era totalmente dependente; que CICERO era
diretor financeiro da OBOÉ CARD; que ELIZIÁRIO era diretor da OBOÉ
DTVM; que JOEB era diretor da OBOÉ DTVM, responsável pela área de
fundos.
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Extremamente relevante foi o depoimento da
testemunha Renato Jorge Mourão Pinto, funcionário da OBOÉ,
informou que no segundo semestre de 2011 o depoente participou de
reunião com CICERO VIANA, JOÃO GUALBERTO e JOSÉ ITAMAR para
definir a forma de baixa das parcelas dos boletos bancários CARD, mas
em virtude da intervenção não houve tempo hábil para baixa desses
dados.

Confirmando o poder de gestão do acusado,
inclusive para contratar funcionários, a testemunha Maria do Carmo
Oliveira Novais Bandeira, funcionária da OBOÉ, disse que foi contratada
por CICERO; que CÍCERO era diretor financeiro da OBOÉ CARD.

Já a testemunha Alexandre Barbosa Costa
Lima esclareceu que as especificidades e condições dos contratos de
empréstimo eram tratadas com os Diretores de área, como CICERO e
JOÃO GUALBERTO; que as operações tinham como garantia os direitos
creditórios dos cartões de crédito.

Nesse sentido, a testemunha José Lucinério
Pimentel, funcionário da OBOÉ, disse que a parte financeira ficava a
cargo de CICERO.

Igualmente, a testemunha Adjardo Anibal
Lobo confirmou que a administração da OBOÉ CARD era feita por
ALBERTO MAYNARD, mais dois administradores (JOÃO GUALBERTO e
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CICERO), além do depoente; que estava subordinado diretamente a
ALBERTO MAYNARD; que CICERO era gerente financeiro; que dentro
da OBOÉ CARD era possível identificar as faturas que estavam em atraso
e há quantos dias.

Em idêntico sentido, a testemunha José
Monteiro Ribeiro, funcionário da OBOÉ, corroborou que era funcionário
da OBOÉ CARD; que conhecia CICERO; que CICERO era responsável
pela administração do departamento financeiro; que CICERO estava
subordinado a ALBERTO MAYNARD, pois este último era diretor
presidente da OBOÉ CARD.

Na mesma linha, a testemunha Lucivando
Ferreira de Sousa, funcionário da OBOÉ, confirmou que na OBOÉ CARD
era subordinado a CICERO; que os diretores das empresas do GRUPO
OBOÉ se reuniam periodicamente, na sede da OBOÉ CFI, em uma sala
de reunião no gabinete de JOSÉ NEWTON que CICERO era diretor
financeiro da OBOÉ CARD; que o depoente era mero funcionário; que
CICERO, JOSÉ ITAMAR, JOEB e ELIZIÁRIO não eram meros
funcionários, mas sim diretores.

Demonstrando a participação ativa do acusado
nas questões financeiras do grupo, inclusive junto ao Banco Daycoval, a
testemunha João de Carvalho da Costa Júnior disse que CICERO era
a pessoa que cuidava da tesouraria e mantinha relacionamento mais
direto com o Banco Daycoval.
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De extrema importância foi o depoimento do
réu ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, que reconheceu que
confirma que houve reunião com JOSÉ NEWTON, JOÃO GUALBERTO,
MAYNARD e CICERO, em que restou decidido que a OBOÉ CARD
deveria prestar informações falsas ao Banco Central; que confirma
MAYNARD participou dessa reunião em que foi tomada essa decisão de
alterar os dados; que nessa reunião não teve qualquer divergência entre
JOSÉ NEWTON, JOÃO GUALBERTO, MAYNARD e CICERO; que estava
subordinado a JOÃO GUALBERTO.

O próprio réu JOÃO GUALBERTO MOREIRA
DE QUEIROZ reconheceu que ficou sabendo, nessa época da inspeção
do Banco Central próxima da intervenção, que a OBOÉ CARD tinha 60
milhões cedidas à OBÉ CFI; que achou essa cessão muito estranha,
considerando que o volume financeiro da OBOÉ era de cerca de 12 a 15
milhões por mês; que chamou MAYNARD para conversar sobre esse
assunto; que exigiu uma reunião sobre esse assunto, da qual participaram
o depoente, JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR, MAYNARD e CICERO; que
nessa reunião foi dito que a situação poderia ser contornada, com
inclusão de dados falsos na contabilidade da OBOÉ CARD; que essas
cessões de faturas eram de responsabilidade de CICERO e MAYNARD;
que as cessões eram de responsabilidade de MAYNARD e CICERO, que
cuidavam da parte financeira da empresa; que tudo pertinente à área
financeira da empresa ficava a cargo de CICERO e MAYNARD.
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Também o réu JOSÉ ALBERTO DE MELO
MAYNARD atestou que a diretoria era composta pelo depoente como
presidente, por JOÃO GUALBERTO como diretor tecnologia e por
CICERO como diretor financeiro; que o fluxo financeiro entre a OBOÉ
CARD e a OBOÉ CFI era controlado por JOSÉ ITAMAR e por CICERO.

O próprio réu JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS reconheceu que semanalmente a diretoria de todas as
empresas se reunia para deliberar a respeito das contas pagas; que
dessas reuniões participavam, além do depoente JOSÉ NEWTON, JOSÉ
ITAMAR (sempre presente), OTÁVIO (sempre presente), CICERO
(algumas vezes), JOÃO GUALBERTO (algumas vezes) e JOEB (sempre
presente).

De fundamental relevância foi depoimento
prestado em sede policial pelo réu ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
relatando o seguinte:
QUE, iniciou suas atividades na OBOÉ CARD como
analista de sistema em fevereiro de 2004, só veio a
ocupar a área de Gerente de Desenvolvimento em
janeiro de 2009; QUE, com relação as fraudes
apontadas pelo inquérito do BACEN a partir do
desenvolvimento do sistema CFI na OBOÉ CARD tem a
dizer que; a partir do final de 2009 o depoente foi
procurado pelo Gerente de Captação e Operação
OTAVIO LINS, que solicitou que fossem gerados na
tabela de contratos a partir da base de CPFs de
clientes cadastrados, com valores aleatórios
definidos numa certa faixa; QUE, essas solicitações
chegavam por e-mail; QUE, os contratos eram inseridos
vinculados ao produto "Fundo Regente"; QUE, o
solicitante determinava o valor alvo; QUE, os contratos
deveriam ter as seguintes características: Agência,
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Gerente, Produto, Convênio; QUE, o depoente não sabe
explicar como eram definidas tais características, isto é,
se essas informações eram previamente combinadas;
QUE, como Gerente de Setor tocava dois principais
projetos o CFI e OBOÉ CARD, no total de 15(quinze)
subordinados; QUE, sete desses tomavam conta do
sistema CFI e os outros do sistema OBOÉ CARD; QUE,
delegou ao funcionário VITOR a responsabilidade pela
OBOÉ CARD e ao funcionário RENATO a
responsabilidade do CFI; QUE, os responsáveis tinham
autonomia para resolver os problemas que surgiam em
ambos projetos; QUE, as demandas incialmente eram
solicitadas ao depoente e mais tarde eram diretamente
solicitadas ao funcionário RENATO JORGE com
autorização de JOÃO GUALBERTO; QUE, a decisão
para apresentação de uma base de dados alterada para
o Banco Central foi de JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS em reunião com a Diretoria da OBOÉ CARD;
QUE, os juros das faturas foram incorporadas ao valor
principal que é o valor de avaliação de ativo; QUE, a
data de ultimo pagamento foi alterada para uma data
recente com objetivo de omitir que as faturas estavam
com longo período de atraso; QUE, foi fornecido a um
funcionário de nome BATISTA do Banco Central um
arquivo contendo os dados alterados QUE, as
orientações acerca da majoração dos ativos eram
acertadas em reunião onde participavam JOSÉ
NEWTON, JOÃO GUALBERTO, MAYNARD e CÍCERO;
QUE, o depoente colocava em prática; QUE, não sabe
dizer o que se tratava os convênios do "Uniquell e
"Unique 2", mas para o sistema CFI eram tratados como
produtos; QUE, sabe dizer que as faturas serviam de
base tanto para o "Unique" "Unique 2" e "Fundo
Clássico"; QUE, a principio uma mesma fatura da OBOÉ
CARD. poderia lastrear mais de um produto (unique,
unique 2 e fundo clássico) e que a partir da inspeçäo do
Banco Central, no intuito de evitar a visibilidade desse
fato, o depoente recebeu determinação de arbitrar
valores aleatórios para as faturas que serviam de
lastro para o "Unique" e "Unique 2", mantendo o
base original apenas para o fundo clássico; QUE,
sobre o Flag de visibilidade, tem a dizer que se trata de
um campo da tabela de contrato que permitia não exibir
as informações do contrato para algum dos usuários do
sistema.
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Como se vê, é amplíssimo o arcabouço
probatório que confirma, à saciedade, que CÍCERO ADALBERTO DE
PAULA VIANA efetivamente participava da direção das empresas do
grupo (especialmente a OBOÉ CARD).

Sua responsabilização, no caso, não decorre
de sua posição meramente formal (diretor de tecnologia da OBOÉ
CARD) – mas sim de sua efetiva gestão da empresa, de modo
absolutamente fraudulento.

A individualização de suas condutas foi muito
bem apontada pelo Ministério Público Federal em suas alegações finais,
como consta do resumo da manifestação ministerial que fiz linhas atrás
da seguinte forma:
Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério Público
Federal, em suas alegações finais, sustentou a
responsabilidade penal de CICERO ADALBERTO DE
PAULA VIANA, por ter, na condição de diretor da OBOÉ
CARD, prestado auxílio material indispensável para
geração dos contratos em lote, providenciando que os
funcionários da OBOÉ CARD, no qual se concentrava
toda a parte de tecnologia do GRUPO OBOÉ,
realizassem a efetiva geração dos contratos no sistema
informatizado. Pede a sua responsabilização, ainda, por
ter participado da cessão das faturas com inadimplência,
especialmente porque, por serem geridas pela própria
OBOÉ CARD, não seria crível que os próprios
administradores da empresa não conhecessem a
inadimplência de seus clientes.
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CÍCERO ADALBERTO DE PAULA VIANA,
induvidosamente, praticou crimes contra o sistema financeiro nacional na
gestão direta ou indireta das empresas do GRUPO OBOÉ (especialmente
da OBOÉ CFI e da OBOÉ CARD).

Sua alegação de desconhecimento das fraudes
não merece acolhida. É certo que o réu não agiu com inocência ou
ingenuidade. Ele era funcionário capacitado na área de finanças e o
responsável direto pelas operações financeira da empresa. A instrução
processual deixou muito clara a manifesta interconexão entre as
empresas do grupo, inclusive com reuniões periódicas entre as diretorias.
O réu pessoalmente participou de cessões de créditos podres, seja
intermediando os negócios, seja coordenando as atividades ilícitas que
foram praticadas no setor financeiro, vinculado à sua diretoria.
Os contratos fictícios foram gerados no âmbito da empresa que ele
administrava, mediante prévio ajuste entre diretorias. A OBOÉ CARD teve
participação fundamental no contexto das fraudes, prestando todo o apoio
necessário para que o esquema criminoso tivesse êxito. O acusado
estava diretamente vinculado à área de finanças, sendo absolutamente
impossível não tivesse mínimo conhecimento sobre a saúde financeira da
empresa de que era diretor financeiro. A experiência do que
ordinariamente acontece torna impensável ele não soubesse da
existência de dezenas de milhões de créditos inadimplidos, os quais eram
então cedidos para outra empresa do mesmo grupo, sem qualquer ônus
para a empresa que ele geria e sem prestar à empresa que os adquiria
qualquer informação sobre a qualidade dos ativos. A fraude não foi algo
pontual, nem algo irrisório, que pudesse passar despercebido. Tratou-se,
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claramente, de verdadeira política institucional na gestão da empresa.
É evidente que ele sabia. É claríssimo que foi um dos autores do
episódio, orientando seus subordinados a agirem de forma ilícita e muitas
vezes

praticando

ele

mesmo,

diretamente,

atos

materiais

para

consecução da finalidade ilegítima.

Está cabalmente comprovado que CÍCERO
ADALBERTO DE PAULA VIANA foi autor, com domínio funcional dos
fatos e responsabilidade pela direção e execução de parcela dos
atos necessários ao cometimento dos ilícitos, em relação aos crimes
relatados no primeiro e quarto fatos reconhecidos nesta sentença.

Provada a materialidade delitiva. Reconhecida
a autoria do acusado. Os fatos são típicos, como se demonstrará adiante.
E, não havendo causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, o réu
deve ser condenado.

2.27. JOEB BARBOSA GUIMARÃES DE
VASCONCELOS

JOEB

BARBOSA

GUIMARÃES

DE

VASCONCELOS é apontado como ex-diretor de recursos de terceiros da
OBOÉ DTVM, administrador da OBOÉ HOLDING FINANCEIRA e sóciodiretor da COMPANHIA DE INVESTIMENTO OBOÉ.
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O Ministério Público Federal o acusa de ter
participado dos quarto, quinto, nono, décimo primeiro, décimo segundo e
vigésimo fatos.

Em sua resposta à acusação, JOEB BARBOSA
GUIMARÃES DE VASCONCELOS sustentou, basicamente, o seguinte:
a) que foi diretor de administração de recursos de terceiros na OBOÉ
DTVM entre 21.09.2006 e 15.09.2011; b) que a sua diretoria tinha
atuação restrita à atividade de administração de recursos de terceiros,
sendo todos os demais assuntos de responsabilidade do DiretorPresidente (o outro réu, JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS) e do
Diretor de Operações (o réu falecido, ELIZIÁRIO PEREIRA DA GRAÇA
JÚNIOR); c) que era mero empregado da OBOÉ DTVM, não ostentando
poderes de direção; d) que trabalhou em apenas uma das empresas do
grupo; e) que não tinha nenhuma autonomia para movimentar recursos
das pessoas físicas do clientes, nem da OBOÉ DTVM, tampouco dos
fundos de investimento, sendo o réu JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS o único responsável por movimentar a conta corrente da OBOÉ
DTVM e apenas ele tinha poder de assinar isoladamente pela conta;
f) que o réu JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS apresentou uma
carteira de clientes que seriam ligados a ele e por esse motivo ele
decidiria a melhor aplicação para eles, não tendo o denunciado
conhecimento de que essas aplicações eram feitas à revelia dos clientes;
g) que nunca realizou nenhuma operação fraudulenta, nem teve a
intenção de prejudicar alguém, sendo mero empregado que cumpria
ordens, restringindo sua atuação à OBOÉ DTVM, embora fosse
formalmente membro do conselho da CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ.
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Em

seu

interrogatório,

JOEB

BARBOSA

GUIMARÃES DE VASCONCELOS disse que é casado, tem dois filhos,
um de 8 anos e uma de 3 anos; que sua esposa trabalha; que é formado
em administração de empresas e tem MBA em estratégia e gestão
empresarial; que hoje trabalha como consultor em uma empresa de
consultoria da sua irmã; que depois da intervenção sua irmã foi a única
pessoa que se dispôs a lhe dar emprego; que nunca foi processado
anteriormente, respondendo apenas por este processo na Justiça Federal
e por outro na Justiça Estadual relacionado aos mesmos fatos; que
trabalhou na OBOÉ DTVM desde 2006, a princípio como gerente e depois
como diretor; que era subordinado somente a JOSÉ NEWTON; que tinha
Ana Carolina como sua subordinada imediata, a qual era gerente de
operações; que atuava na gestão dos fundos de investimento da OBOÉ
CARD; que havia o Fundo Multicred (aplicações em créditos consignados
públicos, com resgate D+30), o Fundo Erudito (aplicações em outros
fundos de investimento, com predominância nos investimentos em
créditos privados) e o Fundo Clássico (aplicações em direitos creditórios
originados dentro da OBOÉ CARD), destinados de forma mais geral aos
clientes OBOÉ; que os demais fundos eram destinados a segmentos mais
específicos; que o Fundo Regente era regido por JOSÉ NEWTON; que o
Fundo Regente tinha aplicações em CCBs da OBOÉ CFI; que havia
cessões dessas CCBs; que não se recorda se havia garantia nessas
cessões; que acredita que o Fundo Regente não recebia créditos
advindos da OBOÉ CARD; que somente tomou conhecimento de que
alguns dos créditos cedidos pela OBOÉ CARD eram de clientes
inadimplentes, com datas de vencimento das faturas renovadas
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sucessivamente; que o Citibank era custodiante do fundo, motivo pelo
qual entende que caberia a essa entidade a aferição da regularidade dos
créditos cedidos pela OBOÉ CARD; que havia auditoria pela KPMG
(controladoria) e auditoria de lastro dos fundos; que não tinha acesso a
nenhum sistema da OBOÉ CARD; que não tinha acesso a nenhuma
sistema da OBOÉ CFI; que o depoente não teve nenhum envolvimento
com a empresa ADVISOR; que o chefe do depoente era JOSÉ NEWTON;
que despachava todos os dias por JOSÉ NEWTON; que entende que a
prática do SWAP não era irregular, reconhecendo que era praticado no
âmbito da OBOÉ DTVM; que reconhece que o certificado de aplicação
exibia equivocadamente que o certificado era garantido pelo FGC, mas
esse certificado não era assinado pelo depoente; que a CIA DE
INVESTIMENTOS OBÉ era uma empresa para centralizar os imóveis do
grupo; que, não sabe por que, foi colocado como sócio dessa empresa;
que não participou de transferência de bens para essa empresa; que
inclusive na época da assembleia em que consta seu nome, não
participou, pois estava viajando; que a única pessoa que assinou o
documento dessa assembleia foi JOSÉ NEWTON; que trabalhava na
OBOÉ DTVM funcionava em local separado da OBOÉ CFI; que
diariamente ia na OBOÉ CFI despachar com JOSÉ NEWTON; que a
OBOÉ DTVM já existia antes de o depoente começar a trabalhar, na
OBOÉ, especialmente a parte de câmbio; que a parte de fundos de
investimento na OBOÉ DTVM somente começou a atuar com o ingresso
do depoente, tendo este inclusive participado da liberação junto à CVM;
que foi o depoente o responsável pela elaboração do regulamento do
Fundo Clássico; que OTÁVIO não trabalhava na OBOÉ DTVM; que não
sabe por que OTÁVIO assinava títulos expedidos pela OBOÉ DTVM; que
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para que o investidor aplicasse nos fundos de investimento era
necessária a assinatura de termo de adesão; que não tinha acesso aos
sistemas da OBOÉ CARD e da OBOÉ CFI; que sua carteira era assinada
pela OBOÉ DTVM; que parte de seu salário era recebido “por fora”, sendo
esse fato inclusive reconhecido pela Justiça do Trabalho.

Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério
Público Federal, em suas alegações finais, sustentou a responsabilidade
penal de JOEB BARBOSA GUIMARÃES DE VASCONCELOS, por ter, na
condição de diretor da OBOÉ DTVM, gerido o FUNDO CLÁSSICO,
aceitado

faturas

inadimplentes,

faturas

duplicadas

e

faturas

já

anteriormente cedidas ao Banco Daycoval – e, além disso, por administrar
a empresa beneficiada com a aplicação em fundos de investimento dos
valores de RDB, sem conhecimento dos clientes.

Em relação à emissão de certificados de
aplicação Swap, o Ministério Público Federal, em suas alegações finais,
sustentou a responsabilidade penal de JOEB BARBOSA GUIMARÃES
DE VASCONCELOS, por ser administrador dos fundos, que recebia os
valores

aportados

em

“certificado

de

aplicação”,

sabendo

da

incompatibilidade entre taxas pré-fixadas e garantia pelo FGC dessa
modalidade de aplicação.

Em suas alegações finais, JOEB BARBOSA
GUIMARÃES DE VASCONCELOS basicamente repisou os argumentos
de sua resposta à acusação.
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Pois bem.

Verifico nos autos a existência de elementos
bastantes à configuração da autoria delitiva em relação a todos os crimes
que lhe são imputados e reconhecidos como ocorridos nesta sentença.

JOEB

BARBOSA

GUIMARÃES

DE

VASCONCELOS ostentava a condição de diretor de administração de
recursos de terceiros da OBOÉ DTVM – conforme comprovado
documentalmente e reconhecido pelo próprio acusado.

É preciso destacar, desde logo, que as
empresas envolvidas na fraude eram sociedades anônimas – regidas, por
isso

mesmo,

pela

legislação

respectiva,

notadamente

a

Lei

Federal nº 6.404/1976. Tal circunstância confere aos seus diretores
responsabilidade qualificada.

O art. 138 da Lei Federal nº 6.404/1976 prevê
que “a administração da companhia competirá, conforme dispuser o
estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à
diretoria”, ao passo que o art. 139 do mesmo diploma estabelece que
“as atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração
não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto”.
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Seguindo

na

linha

dos

deveres

e

responsabilidades dos diretores, a Lei Federal nº 6.404/1976 impõe que:
1) “o administrador deve servir com lealdade à companhia” (art. 155);
2) é vedado ao administrador “usar, em benefício próprio ou de outrem,
com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de
que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo” (art. 155, I);
3) é vedado ao administrador “omitir-se no exercício ou proteção de
direitos da companhia” (art. 155, II); 4) “é vedado ao administrador intervir
em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da
companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais
administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer
consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da
diretoria, a natureza e extensão do seu interesse”; 5) “a companhia é
responsável pelos prejuízos que causar aos interessados por vícios ou
irregularidades verificadas nos livros de que tratam os incisos I a III do
art. 100” (art. 104); 6) “o administrador da companhia deve empregar, no
exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”
(art. 153); 7) “o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o
estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa”
(art. 154); 8) “o administrador não é responsável por atos ilícitos de outros
administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em
descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir
a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente
que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de
administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por
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escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em
funcionamento,

ou

à

assembléia-geral”

(art.

158,

§

1º);

9) “os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos
causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei
para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo
estatuto, tais deveres não caibam a todos eles” (art. 158, § 2º);
10) “o administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento
desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador competente
nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a assembléia-geral,
tornar-se-á por ele solidariamente responsável” (art. 158, § 4º).

Assim, a condição de diretor trazia ao acusado
um dever de diligência acentuado, uma necessária obrigação de cuidado
e uma responsabilidade significativa em não se omitir diante da
constatação de fraudes no âmbito da sociedade.

Não ignoro que a legislação em questão é
empresarial e os efeitos (inclusive solidários) decorrentes se produzem,
como regra, na seara cível. Todavia, o Código Penal não é alheio às
obrigações assumidas em outros ramos do direito, tanto que reconhece a
figura do garantidor, tornando a omissão penalmente relevante ao
estabelecer que “a omissão é penalmente relevante quando o omitente
devia e podia agir para evitar o resultado” (art. 13, § 2º), bem ainda ao
fixar que é possível a responsabilização penal de quem “tenha por lei
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância” (art. 13, § 2º, a).
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No caso de crimes financeiros praticados na
gestão de sociedade anônima, a omissão da diretoria é deveras
significativa. É que, ante a ampla gama de responsabilidades dos
diretores, o investidor legitimamente pode acreditar ser difícil o
cometimento desses crimes, já que dependeria da anuência de toda a
diretoria (afinal, se algum deles tivesse conhecimento, deveria levar ao
conhecimento dos órgãos competentes).

Seria possível cogitar-se, portanto, até mesmo
de omissão penalmente relevante, de crime comissivo praticado por
omissão, já que o tamanho das fraudes era de tal monta e implicava de tal
forma na saúde financeira da empresa que era absolutamente impossível
que passasse ao largo do conhecimento do acusado. E, vale dizer, isso
não seria responsabilidade penal objetiva (pelo só fato de ocupar
determinado cargo) – mas sim porque, diante das circunstâncias
concretas e do que restou comprovado nos autos a respeito no mínimo de
seu conhecimento das ilicitudes, deixou de agir, quando podia e devia.

De todo modo, teci essas considerações
apenas para frisar que, ainda que não se tivesse comprovada a
participação ativa do acusado na execução dos ilícitos (e este não foi o
caso, frise-se), seria absolutamente possível a sua condenação diante da
sua omissão penalmente relevante e determinante para continuidade das
fraudes por longo período.
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Mas a condenação se baseia não só nisso.
Pauta-se, também, na constatação de que o réu concorreu ativamente
para execução dos crimes que lhe são imputados, ou seja, sua conduta
não foi apenas omissiva, mas também ativa. Senão, vejamos.

A testemunha José Roberto Nunes Pires,
fiscal do Banco Central que participou das investigações, disse que JOEB
era o responsável pela estruturação dos fundos; que, no final das contas,
pode afirmar que todas essas empresas funcionavam como uma coisa só,
um único esquema; que essas fraudes jamais poderiam ter ocorrido sem
a participação de JOEB, JOSÉ ITAMAR e OTÁVIO LINS; que era
impossível a execução das fraudes sem a conexão e ajustes entre as
diretorias das empresas do grupo (OBOÉ CFI, OBOÉ CARD, OBOÉ
DTVM); que vários funcionários relataram que os diretores se reuniam
com frequência a portas fechadas; que entende é impossível que os
diretores da empresas, especialmente OBOÉ CFI, OBOÉ CARD e OBOÉ
DTVM não tenham participado diretamente das fraudes, pois cada
empresa tinha uma participação no esquema fraudulento.

Do mesmo modo, a testemunha Francisco
Ponte de Almeida Júnior, Procurador do Banco Central que presidius as
comissões de inquérito, afirmou que boa parte da dificuldade de
identificação das fraudes se deu porque boa parte das delas usavam
créditos que existiam na CARD e, como na época o BACEN não
fiscalizava esse tipo de empresa, foi negado o acesso a esses dados da
CARD, então não foi possível verificar essa situação com maior
antecedência; que depois do acesso aos dados da CARD ficou mais claro
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o tamanho do problema; que, em relação à geração de contratos fictícios,
havia uma ordem para que a CARD gerasse os contratos, para inserção
no sistema; que, então, o sistema CFI foi feito pela CARD, que era onde
os funcionários faziam o input das aplicações efetuados e, então, esses
dados eram posteriormente migrados para o sistema Finance; que havia
uma enorme interconexão entre as empresas (CFI, onde realmente
entrava o dinheiro, que se espalhava pelas outras, inclusive para cobrir
eventuais prejuízos que as outras tivessem; o pessoal era basicamente o
da tesouraria da CFI, praticamente; a CARD tinha o papel de informática,
centralizava o data center, gerou o CFI e organizava essa questão de
informática); que o Sistema Finance era difícil de fraudar e, por isso, foi
feito um sistema pelo pessoal da CARD, para que pudesse maquiar a
contabilidade da empresa; que, no seu entendimento, é muito difícil um
documento formal em que os dirigentes dessem a ordem para a prática
das fraudes, pois estes obviamente não iriam se comprometer, dando
apenas ordens verbais; que as ordens das fraudes partia da CFI e as
demais diretorias davam cumprimento às ordens ilegais.

Já a testemunha Rivaldo Pinheiro Filho,
assistente do liquidante, disse que havia uma confusão patrimonial,
organizacional, estrutural, operacional entre as empresas de espantar;
que na verdade era tudo um patrimônio único; que nunca nenhum
funcionário disse que algum diretor não exercia efetivamente poder de
mando dentro da empresa; que o que apurou foi que todos os diretores
realmente tinham gestão da empresa; que OTÁVIO, inegavelmente, era
uma figura-chave na operação da empresa; que MAYNARD era uma
pessoa presente na empresa, atuante; que JOÃO GUALBERTO era
Página 327 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

diretor de tecnologia da informação da OBOÉ CARD, exercendo uma
atividade da qual a empresa era totalmente dependente; que CICERO era
diretor financeiro da OBOÉ CARD; que ELIZIÁRIO era diretor da OBOÉ
DTVM; que JOEB era diretor da OBOÉ DTVM, responsável pela área de
fundos.

Relevante

o

depoimento

da

testemunha

Leonardo José Saraiva de Castro, que narrou que foi a OBOÉ, por meio
de ELIZIARIO e JOEB, que lhe procurou para lhe apresentar esses
fundos; que aplicou cerca de R$ 600.000,00 nesses fundos; que acreditou
nesses fundos porque estes estavam lastreados em consignados
intermediados pelo CityBank; que primeiro aplicou no Fundo Erudito e
depois uma parte no Fundo Multicrédito; que retirou o dinheiro do Fundo
Multicrédito porque solicitou o relatório da auditoria da KPMG, mas não
obteve êxito; que uma parte dos seus recursos no Fundo Erudito foi
aplicado no Fundo Clássico, sem sua autorização; que foi nesse momento
em que decidiu retirar boa parte dos recursos dos Fundos OBOÉ, pois o
Fundo Multicrédito era lastreado em consignados públicos, ao passo que
o Fundo Clássico tinha como lastro apenas direitos creditórios da OBOÉ
CARD; que reclamou muito dessa operação com ELIZIÁRIO e JOEB; que
a OBOÉ mudou cerca de R$ 1.300.000,00 do fundo, sem seu
conhecimento; que todos esses fundos apresentaram inadimplência muito
próxima de zero, o que, na visão do investidor, trazia maior segurança;
que ELIZIÁRIO e JOEB confirmaram que eram os responsáveis pela
mudança; que em virtude desse fato teve inclusive uma reunião com
JOSÉ NEWTON, ELIZIÁRIO, JOEB e um Diretor da OBOÉ CARD cujo
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nome não se recorda;; que normalmente quem lhe atendia era o
ELIZIÁRIO, mas JOEB também participou diversas vezes das reuniões.

Já

a

testemunha

Vanderaln

Almeida

Rodrigues, funcionário da OBOÉ, disse que, em relação aos fundos de
investimento, se reportava a JOEB; que oferecia aos clientes produtos
tanto da OBOÉ CFI como da OBOÉ DTVM; que, após a intervenção,
recebeu reclamações de clientes de que seus recursos haviam sido
aplicados em fundos de investimento sem autorização; que quem fazia a
administração dos fundos era JOEB; que teve cliente seu que comprava
RDB e, depois da intervenção, viu que os recursos estavam em fundos de
investimento.

De

fundamental

importância

foram

as

declarações da testemunha Ana Carolina Barbosa Paz, funcionária da
OBOÉ, que afirmou que foi convidada para ingressar na OBOÉ por JOEB,
quando começaram a ser estruturados os fundos de investimento; que a
coordenação da instituição desses fundos era feita por JOEB e JOSÉ
NEWTON; que é uma exigência da CVM que os cotistas assinem termo
de adesão dos fundos; que, durante levantamentos feitos pela depoente,
percebeu que vários clientes tiveram suas aplicações em fundos de renda
fixa migradas para fundos de investimento sem autorização e sem
assinatura de termos de adesão; que vários gerentes da OBOÉ
confirmaram essa situação, ou seja, que os clientes não tinham
conhecimento da aplicação em fundos de investimento; que levou esse
fato ao conhecimento de JOEB; que JOEB confirmou que essas pessoas
não tinham conhecimento das aplicações; que JOEB providenciou termos
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de adesão assinados por esses clientes; que a depoente acredita que
esses termos de adesão tinham assinaturas falsas; que lhe era solicitada
pela diretoria a relação dos dez maiores cotistas dos fundos e,
apresentada a informação verdadeira, esta era modificada pela diretoria,
apresentando informações falsas; que confirma que não eram pagas
comissões aos gerentes dos clientes que tinham seus investimentos
migrados à revelia; que confirma que JOEB passava as orientações mais
comprometedoras aos seus subordinados de forma verbal; que já
trabalhou em outros bancos e estranhou a forma com que as coisas eram
conduzidas na OBOÉ, pois havia pouca fiscalização interna e muita
concentração de poder em poucas pessoas, bem como aplicações sem
conhecimento dos clientes e sem formalização da adesão aos fundos;
que recebia ordens de JOEB e JOSÉ NEWTON; que a administração da
qualidade dos créditos adquiridos pelo fundo era feita por JOEB e JOSÉ
NEWTON; que não era qualquer pessoa que poderia aplicar nos fundos
da Oboé (deveriam ser classificados como investidores qualificados ou
super qualificados), de acordo com as normas da CVM, daí o motivo de
se exigir a assinatura do termo de adesão; que por orientação da OBOÉ
DTVM não eram enviados extratos mensais aos investidores, mas apenas
àqueles que solicitavam; que, pelas circunstâncias, é possível perceber
que essa remessa periódica de extratos não era feita para evitar que os
clientes tomassem conhecimento da aplicação à revelia; que, mesmo
antes da intervenção, clientes já tinham sido apresentado reclamações de
aplicações em fundos à revelia e sem termos de adesão; que JOEB tinha,
sim, conhecimento das aplicações à revelia; que inclusive havia uma
parte operacional, com participação de OTÁVIO LINS, para identificar as
aplicações que deveriam ser migradas à revelia para os fundos, segundo
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determinados valores; que tinha fundos que adquiriam créditos da OBOÉ
CFI e outros que adquiriam da OBOÉ CARD.

Sobre a interconexão entre as empresas do
grupo e a proximidade do acusado com o controlador, a testemunha
Thomás Accioly Pinto Nogueira, funcionário da OBOÉ, disse que JOEB
e ELIZIÁRIO, embora não trabalhassem na sede, iam até lá diariamente
para reuniões.

Na mesma linha, Jean Carlo Brasileiro de
Ângelo, funcionário da OBOÉ, corroborou que seus superiores eram
OTÁVIO, JOEB e JOSÉ ITAMAR; que a transferência à revelia dos
clientes, para aplicação em fundos, era determinada por essas pessoas;
que não comunicava os clientes sobre essa alteração; que era solicitada a
migração em massa das aplicações, de acordo com determinados
critérios (valores, data de vencimento da aplicação).

Comprovando a posição de ascendência do
acusado dentro da empresa e sua efetiva posição de gestor, inclusive
com percepção de vantagens indevidas, a testemunha Alberlucy
Azevedo Lima afirmou que JOEB e ELIZIÁRIO também recebiam
dinheiro em espécie, referentes a salário “por fora”, cerca de R$ 5.000,00
e R$ 10.000,00, respectivamente; que a tesouraria tinha autorização para
efetuar movimentações financeiras para resgates de clientes, mas a
movimentação entre as próprias empresas do grupo somente poderiam
ser autorizadas por JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR, JOEB e OTÁVIO.
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Também confirmando que o réu de fato se
portava como efetivo gestor da empresa, a testemunha Lucivando
Ferreira de Sousa disse que os diretores das empresas do GRUPO
OBOÉ se reuniam periodicamente, na sede da OBOÉ CFI, em uma sala
de reunião no gabinete de JOSÉ NEWTON; que JOEB era diretor da
OBOÉ DTVM; que CICERO, JOSÉ ITAMAR, JOEB e ELIZIÁRIO não
eram meros funcionários, mas sim diretores.

O próprio réu OTAVIO LINS LIMA confirmou
que JOEB tinha conhecimento de que o depoente assinava certificados
da OBOÉ DTVM; que as transferência de RDB para fundos eram
acertadas previamente entre JOSÉ NEWTON e JOEB.

Confirmando

a

relação

de

absoluta

promiscuidade entre a OBOÉ CFI e a empresa gerida pelo acusado
JOEB, o réu JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR disse que
JOEB era diretor da OBOÉ DTVM; que a parte comercial da OBOÉ CFI
acabou “terceirizada” para a OBOÉ DTVM, ou seja, quem cuidava disso
era JOEB e ELIZIÁRI.

Até mesmo o réu JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS; que semanalmente a diretoria de todas as empresas se reunia
para deliberar a respeito das contas pagas; que dessas reuniões
participavam, além do depoente JOSÉ NEWTON, JOSÉ ITAMAR (sempre
presente), OTÁVIO (sempre presente), CICERO (algumas vezes), JOÃO
GUALBERTO (algumas vezes) e JOEB (sempre presente); que o
depoente JOSE NEWTON e JOEB faziam a gestão e administração
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conjunta da OBOÉ DTVM, não havendo divisão formal de atribuições; que
JOEB também participou da idealização da sistemática do swap.

O próprio réu JOEB BARBOSA GUIMARÃES
DE VASCONCELOS, em seu interrogatório, embora tentando sustentar a
legalidade de suas condutas o desconhecimento sobre as fraudes,
reconheceu que despachava todos os dias com JOSÉ NEWTON; que
reconhece que o certificado de aplicação exibia equivocadamente que o
certificado era garantido pelo FGC, mas esse certificado não era assinado
pelo depoente; que OTÁVIO não trabalhava na OBOÉ DTVM; que não
sabe por que OTÁVIO assinava títulos expedidos pela OBOÉ DTVM; que
parte de seu salário era recebido “por fora”, sendo esse fato inclusive
reconhecido pela Justiça do Trabalho.

Igualmente relevante foi o depoimento prestado
perante a Polícia Federal pelo réu OTÁVIO LINS LIMA:
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QUE, em relação às irregularidades apontadas pela
Comissão de Inquérito do Banco Central o declarante
tem a dizer que a dinâmica na geração de contratos de
crédito inexistentes se dava por determinação do Sr.
Newton Freitas, que determinada à área de TI que
gerasse contratos em número e valores por ele
estabelecidos e uma vez gerados esses contratos o
setor de operações importava tais contratos para o
Sistema CFI; QUE, o declarante enquanto gerente de
operações era quem incluía tais contratos no sistema
CFI, por determinação expressa de JOSÉ NEWTON;
QUE, NEWTON determinou a TI que fosse criado uma
espécie de log de acesso em que apenas o declarante
de MARCONI PEREIRA D ARAÚJO (Gerente de
Operações Consignadas) pudessem ver no sistema CFI
os contratos fictícios, de modo que os gerentes de frente
ao consultar a situação de seus clientes não tivessem
acesso a tais operações fraudulentas (...)QUE, o
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lançamento dos contratos fraudulentos possivelmente
influenciariam em uma elevação do índice de liquidez da
empresa, pois a soma do valor patrimonial da empresa e
mais os valores dos contratos a receber, superariam o
passivo da empresa; QUE, salvo engano, por volta do
final de 2010 o Diretor JOEB, responsável pela área
de Fundos selecionava dentre uma lista de
investidores com aplicações de RDB em valores a
partir de R$ 70 mil, algumas aplicações que eram
liquidadas como RDB e posteriormente aplicadas em
algum fundo de investimento à revelia do cliente
(Erudito, Clássico, Multicred); QUE, no caso do
cliente procurar sua aplicação de RDB era feito um
ajuste contábil para pagamento pelo valor respectivo
à aplicação em RDB; QUE
JOEB agia com o
conhecimento de JOSÉ NEWTON até porque os
relatórios com as relações dos clientes só eram
entregues mediante a sua autorização; QUE, o
declarante acredita que JOEB agia daquela forma
para alavancar a carteira de fundos, pois por esse
motivo ele foi admitido como diretor; QUE, as aplicações
em fundos exigiam a assinatura do prospecto pele
cliente e, as operações realizadas por JOEB não tinham
tal documento, o que motivou o Banco Central a
ressarcir clientes que apesar de não terem seu título de
RDB escriturado na relação do BC; QUE, os clientes
permaneciam recebendo seus extratos como se suas
aplicações estivessem regulares, semelhante ao que
acontecia com os clientes que compunham a base de
dados do New Base.

Como se vê, é amplíssimo o arcabouço
probatório que confirma, à saciedade, que JOEB BARBOSA GUIMARÃES
DE VASCONCELOS efetivamente participava a direção das empresas do
grupo (especialmente a OBOÉ DTVM).

Sua responsabilização, no caso, não decorre
de sua posição meramente formal (diretor da OBOÉ DTVM) – mas sim de
sua efetiva gestão da empresa, de modo absolutamente fraudulento.
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A individualização de suas condutas foi muito
bem apontada pelo Ministério Público Federal em suas alegações finais,
como consta do resumo da manifestação ministerial que fiz linhas atrás
da seguinte forma:
Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério Público
Federal, em suas alegações finais, sustentou a
responsabilidade
penal
de
JOEB
BARBOSA
GUIMARÃES DE VASCONCELOS, por ter, na condição
de diretor da OBOÉ DTVM, gerido o FUNDO CLÁSSICO,
aceitado faturas inadimplentes, faturas duplicadas e
faturas já anteriormente cedidas ao Banco Daycoval – e,
além disso, por administrar a empresa beneficiada com a
aplicação em fundos de investimento dos valores de
RDB, sem conhecimento dos clientes.
Em relação à emissão de certificados de aplicação
Swap, o Ministério Público Federal, em suas alegações
finais, sustentou a responsabilidade penal de JOEB
BARBOSA GUIMARÃES DE VASCONCELOS, por ser
administrador dos fundos, que recebia os valores
aportados em “certificado de aplicação”, sabendo da
incompatibilidade entre taxas pré-fixadas e garantia pelo
FGC dessa modalidade de aplicação.

JOEB

BARBOSA

GUIMARÃES

DE

VASCONCELOS, praticou crimes contra o sistema financeiro nacional na
gestão direta ou indireta das empresas do GRUPO OBOÉ (especialmente
da OBOÉ DTVM e da OBOÉ CFI).

Sua alegação de desconhecimento das fraudes
não merece acolhida. É certo que o réu não agiu com inocência ou
ingenuidade. Ele era funcionário capacitado na área de finanças e de
fundos de investimento, sendo o responsável direto pelas operações
financeiras da empresa da OBOÉ DTVM (diretamente) e da OBOÉ CFI
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(indiretamente). A instrução processual deixou muito clara a manifesta
interconexão entre as empresas do grupo, inclusive com reuniões
periódicas entre as diretorias. O réu pessoalmente participou de
aquisições de créditos podres, seja intermediando os negócios, seja
coordenando as atividades ilícitas que foram praticadas no setor
financeiro, vinculado à sua diretoria. A OBOÉ DTVM teve participação
fundamental no contexto das fraudes que envolveram fundos de
investimento. O acusado estava diretamente vinculado à área de
finanças,

sendo

absolutamente

impossível

não

tivesse

mínimo

conhecimento sobre a saúde financeira da empresa de que era diretor
financeiro. A experiência do que ordinariamente acontece torna
impensável ele não soubesse da existência de dezenas de milhões de
créditos inadimplidos, os quais lastreavam as operações dos fundos de
investimento que geria. A fraude não foi algo pontual, nem algo irrisório,
que pudesse passar despercebido. Tratou-se, claramente, de verdadeira
política institucional na gestão da empresa. É evidente que ele sabia. É
claríssimo que foi um dos autores do episódio, orientando seus
subordinados a agirem de forma ilícita e muitas vezes praticando ele
mesmo, diretamente, atos materiais para consecução da finalidade
ilegítima. E sua tese de tentar diferenciar “gestor” de “administrador” de
fundos, segundo instruções da CVM, não tem qualquer fundamento, já
que o próprio JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS confirmou que, na
prática, não havia essa divisão, sendo ambas as funções exercidas pelos
dois.
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Está

cabalmente

comprovado

que

JOEB

BARBOSA GUIMARÃES DE VASCONCELOS foi autor, com domínio
funcional dos fatos e responsabilidade pela direção e execução de
parcela dos atos necessários ao cometimento dos ilícitos, em relação
aos crimes relatados no quarto, quinto e nono fatos reconhecidos nesta
sentença.

Provada a materialidade delitiva. Reconhecida
a autoria do acusado. Os fatos são típicos, como se demonstrará adiante.
E, não havendo causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, o réu
deve ser condenado.

2.28. JOSÉ VICENTE DE ASSIS

JOSÉ VICENTE DE ASSIS foi apontado como
contador do grupo OBOÉ.

O Ministério Público Federal o acusa de ter
participado dos sexto e décimo sétimo fatos.

Em sua resposta à acusação, JOSÉ VICENTE
DE ASSIS sustentou, basicamente, o seguinte: a) que era mero
empregado (contador) do GRUPO OBOÉ e não tinha poderes de decisão
e de gestão; b) que o próprio Ministério Público Federal afirmou na
denúncia que vários empregados do grupo desconheciam a ilicitude que
lá ocorria; c) que os ilícitos praticados enganavam a própria contadoria;
d) que não cabia à contadoria buscar ilegalidades, mas sim à auditoria;
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e) que a contabilidade era confeccionada com base no sistema oficial
(Sistema Finance); f) que desconhecia a existência do sistema
fraudulento (Sistema CFI); g) que não tinha acesso ao sistema
fraudulento CFI; h) que o próprio Ministério Público Federal reconhece
que os contratos fraudulentos lançados no Sistema CFI ficavam invisíveis
no Sistema Finance; i) que não tinha como saber que os contratos eram
falsos; j) que também foi enganado pelos administradores do grupo
OBOÉ; k) que sua carteira foi assinada somente em 01.11.2007, sendo
que vários atos fraudulentos são anteriores a essa data; l) que foi
denunciado apenas com base na sua condição de contador, não havendo
atos concretos e, por isso, a denúncia estaria amparada em mera
presunção; m) que não poderia ser denunciado por gestão fraudulenta,
por não ostentar a condição de administrador da instituição; n) que o
ordenamento jurídico não aceita a responsabilidade penal objetiva; o) que
não se pode admitir crime por presunção; p) que a gestão fraudulenta
seria crime de mão própria; q) que o ato de gestão seria personalíssimo;
r) que a gestão fraudulenta exige o dolo e não admite a mera culpa;
s) que, ainda que o ato fosse típico, não seria ilícito, porque agiu em
exercício regular do direito; t) que também não seria culpável o ato,
porquanto verificada a obediência hierárquica; u) que também se
verificaria situação de erro de tipo, a afastar o dolo em sua conduta;
v) que se configuraria da mesma forma o erro de proibição.

Em seu interrogatório, JOSÉ VICENTE DE
ASSIS disse que é casado, tem cinco filhos, sendo que três ainda
dependem financeiramente do depoente, assim como sua esposa; que é
formado em ciências contábeis; que atua como contador empregado; que
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foi contador empregado da OBOÉ; que era registrado na empresa
MAGAZINE; que nunca foi processado criminalmente antes; que foi
contador da OBOÉ CFI e da OBOÉ DTVM no período de 11/2007 até
10/2012; que a OBOÉ CARD tinha uma contabilidade separada; que não
havia nenhuma ligação contábil entre as empresas do GRUPO OBOÉ;
que trabalhava exclusivamente com o Sistema Finance; que não utilizava
o Sistema CFI; que o Sistema CFI era um sistema de frente de loja; que
os dados do Sistema CFI eram exportados para o Sistema Finance; que
não sabia que havia lançamento de contratos fictícios no sistema; que
somente soube da existência de contratos fictícios após a intervenção;
que acredita que foi enganado, pois agiu de boa-fé; que presumia que os
dados lançados no Sistema CFI e no Sistema Finance eram lançados
corretamente; que a empresa era auditada externamente e a empresa de
auditoria também não identificou nenhuma irregularidade; que não fazia a
contabilidade da ADVISOR; que, na visão do depoente, a ADVISOR era
uma empresa constituída com a finalidade de gerir ativos, ou seja, adquirir
créditos e fazer a sua cobrança; que o trabalho do depoente era
unicamente lançar na contabilidade as operações efetuadas pelos
diretores; que também fazia a contabilidade da OBOÉ DTVM, inclusive a
parte de cessões de faturas de cartão de crédito aos fundos e de
contabilização das cotas de fundos; que acredita que as ordens para
geração dos contratos fictícios tenha partido de JOSÉ NEWTON e de
JOSÉ ITAMAR; que era subordinado a JOSÉ ITAMAR e a JOSÉ
NEWTON; que no âmbito da OBOÉ DTVM também era subordinado a
JOSÉ ITAMAR; que JOSÉ ITAMAR também participava da gestão da
OBOÉ DTVM; que os lançamentos no sistema de contabilidade
geralmente eram automatizados, a partir de relatórios extraídos do
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sistema; que era possível o lançamento individual no sistema; que nunca
lhe foi solicitado o lançamento individual de dados sem apresentação dos
respectivos documentos de suporte.

Em relação à prestação de informações falsas
ao Banco Central, o Ministério Público Federal, em suas alegações finais,
sustentou a responsabilidade penal de JOSÉ VICENTE DE ASSIS, por
ter, na prática, sido quem elaborou os disfarces contábeis das operações
de empréstimo vedados, os quais foram posteriormente transmitidos ao
Banco Central.

Em relação à contabilização de impostos não
pagos, o Ministério Público Federal, em suas alegações finais, sustentou
a responsabilidade penal de JOSÉ VICENTE DE ASSIS, por ser de sua
responsabilidade a conferência entre os lançamentos contábeis e a
documentação de suporte, não sendo possível que uma divergência de
quase oito milhões de reais lhe passasse despercebida entre as
operações informadas.

Em suas alegações finais, JOSÉ VICENTE DE
ASSIS basicamente repisou os argumentos de sua resposta à acusação.

Pois bem.
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Embora, em relação a algumas questões de
direito, entenda que a defesa do acusado não possui razão na sua tese
defensiva, verifico a existência de elementos que permitem afastar a sua
autoria quanto aos fatos imputados, tal como suscitado, motivo pelo qual
me abstenho de enfrentar essas questões jurídicas periféricas, já que a
defesa será acolhida por alguns dos argumentos invocados em relação
aos fatos, tornando desnecessário rechaçar os demais.

De fato, a prova documental produzida, os
depoimentos colhidos e o próprio contexto criminoso descrito na denúncia
permitem a conclusão de que a contadoria da empresa não esteve
envolvida na produção das fraudes, nem no mascaramento contábil delas
decorrentes (ou ao menos de que não há prova desse envolvimento).

Com

efeito,

restou

evidenciado

que

a

contabilidade da empresa se valia do Sistema Finance para produção dos
documentos contábeis – no qual não era possível detectar as fraudes.
Isso porque as fraudes eram produzidas por meio do Sistema CFI, ao
qual a contabilidade não tinha acesso. Desse Sistema CFI as informações
eram exportadas para o Sistema Finance – sem qualquer indicativo de
que seriam operações fraudulentas.

É dizer: as fraudes desenvolvidas tinham
aptidão para ludibriar inclusive a própria contabilidade das empresas e
independiam da participação do contador, de modo que não há como
imputar qualquer responsabilidade ao profissional de contabilidade, no
caso, JOSÉ VICENTE DE ASSIS.
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Transcreva-se, sobre o particular, o que consta
no relatório da comissão de inquérito na 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.
Sobre os sistemas relacionados à área operacional, a
distinção básica é que o "Sistema Finance" só era
5
utilizado nas atividades de "BackOffice" , não sendo
utilizado pela OBOÉ CFI nenhuma funcionalidade desse
6
sistema no "FrontOffìce" ("Sistema CFI"), ou seja, nas
atividades que envolviam relacionamento com os
clientes. Todas as atividades de "FrontOffice" eram
controladas pelo "Sistema CFI".
O "Sistema Finance" (sistema de "BackOffice", 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 banco 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. 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 CARD.
O "Sistema CFI" era o sistema de input das informações
que eram exportadas para o "Sistema Finance". Todos
os contratos de crédito registrados no "Sistema CFI"
eram exportados para o "Sistema Finance", inclusive os
"contratos invisíveis". No entanto, deliberadamente, o
"flag de visibilidade" não era exportado. Assim, no
"Sistema Finance" não era possível distinguir, em
princípio, os "contratos invisíveis" daqueles que
tinham a visualização liberada a todos os usuários
do "Sistema CFI".
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Nesse sentido, o próprio fiscal do Banco
Central, no caso a testemunha José Roberto Nunes Pires, disse o
seguinte: que a contabilidade da empresa era praticamente toda
fraudada; que havia inclusive títulos expedidos pela empresa que não
eram contabilizados; que a empresa tinha um sistema de frente lojas; que
a empresa também tinha um sistema de BackOffice; que havia
divergência entre as informações lançadas no sistema de frente de loja e
o sistema de contabilidade da empresa, ou seja, o passivo registrado na
contabilidade era inferior ao passivo real registrado no sistema de frente
de lojas (com as informações completas) (...) que os contratos fictícios
eram gerados com base em CPFs constantes da base de dados da
OBOÉ CARD; que os sistemas de frente de loja eram o Sistema CFI e o
Sistema CARD; que o sistema de BackOffice, por meio do qual eram
prestadas as informações ao Banco Central, era o Sistema Finance (...)
que o Sistema CFI tinha um flag que permitia tornar os contratos visíveis
ou invisíveis; que esse flag permitia que os contratos fictícios não fossem
objeto de cobrança por parte da empresa, para evitar que os clientes
fossem cobrados por dívidas inexistentes, mas contabilizadas; que esses
contratos fictícios eram migrados para a contabilidade (...) que as
informações oficiais prestadas ao Banco Central saiam do Sistema
Finance (...) que, em relação aos funcionários, entende que a empresa
era muito compartimentada, de modo que estes não tinham noção do
todo da fraude (...) que a contabilidade da empresa era substancialmente
falsa, já que era alimentada por esses sistemas fraudulentos (...) que o
contador não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo, pois a
contabilidade era alimentada diretamente nos sistemas; que o contador
não contribuiu diretamente para nenhuma das fraudes.
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Também o próprio Procurador do Banco
Central que presidiu as comissões de inquérito, no caso a testemunha
Francisco Ponte de Almeida Júnior, afirmou: que o sistema Finance foi
comprado já pronto pela empresa e era o que gerava os relatórios
apresentados ao Banco Central e, como foi comprado pronto, era difícil de
alterar; que, então, o sistema CFI foi feito pela CARD, que era onde os
funcionários faziam o input das aplicações efetuados e, então, esses
dados eram posteriormente migrados para o sistema Finance; que havia
um flag de visibilidade (contratos visíveis e invisíveis); que o que
interessava ia para o Finance e o que não interessava não ia (...) que o
Sistema Finance era difícil de fraudar e, por isso, foi feito um sistema pelo
pessoal da CARD, para que pudesse maquiar a contabilidade da empresa
(...) que o setor de contabilidade, especificamente, não apresentou
embaraços ao trabalho da comissão.

Já a testemunha Rivaldo Pinheiro Filho,
assistente do liquidante, disse que sabia que a empresa tinha dois
sistemas (Finance e CFI); que o Finance funcionava muito para
contabilidade e para prestação de informações aos órgãos de regulação;
que as informações eram prestadas por meio do Finance; que o CFI era
utilizado para outras finalidades; que JOSÉ VICENTE era contador da
OBOÉ CFI e da OBOÉ DTVM, estava presente na empresa, colaborou
com a intervenção; que a contabilidade era feita com base no Finance;
que não sabe dizer se o contador tinha acesso ao Sistema CFI,
especialmente às informações ocultas; que as discrepâncias entre as
informações do Sistema Finance e o Sistema CFI eram muito grandes.
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Na mesma linha está o depoimento da
testemunha Fausto Pessoa dos Santos Filho, funcionário da OBOÉ,
que esclareceu que primeiro trabalhava no sistema SCCD, adquirido de
uma empresa externa; que depois passou a utilizar o Sistema Finance,
adquirido também de uma empresa externa; que por último veio o
Sistema CFI, quando surgiu a OBOÉ CARD, sendo um sistema interno da
empresa; que o Sistema Finance era a retaguarda da OBOÉ, gerando
relatórios ao Banco Central; que o Sistema CFI era o sistema de frente de
loja (...) que os contratos fictícios eram lançados tanto no Sistema
Finance como no Sistema CFI, mas apenas no Sistema CFI era possível
detectar qual era verdadeiro e qual era falso (...) que o Sistema CFI
admitia inserção de dados falsos, os quais migravam para o Sistema
Finance; que as informações ao Banco Central eram feitas por meio do
Sistema Finance (...) que as pessoas que trabalhavam na parte de
contabilidade se valiam apenas do Sistema Finance; que as pessoas que
trabalhavam na parte de contabilidade não utilizavam o Sistema CFI.

Igualmente, a testemunha Renato Jorge
Mourão Pinto, funcionário da OBOÉ, esclareceu que os dados eram
lançados inicialmente no Sistema CFI e depois exportados para o Sistema
Finance; que o Sistema Finance se utilizava de informações lançadas no
Sistema CFI; que o contador JOSÉ VICENTE nunca participou das
reuniões a respeito das gerações de contratos; que a contabilidade não
lidava com o Sistema CFI, mas apenas com o Sistema Finance.
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Nesse mesmo sentido a testemunha Thomás
Accioly Pinto Nogueira, funcionário da OBOÉ, disse que a contabilidade
se valia do módulo contábil do Sistema Finance; que JOSÉ VICENTE se
valia apenas do Sistema Finance; que os dados do Sistema CFI eram
exportados para o Sistema Finance; que o funcionário da contabilidade
não poderia diferenciar o contrato fictício do real.

Do mesmo modo, a testemunha José Eliomar
de Menezes Teixeira, funcionário da OBOÉ, apontou que a contabilidade
utilizava o Sistema Finance; que a contabilidade não fazia uso do Sistema
CFI; que nunca viu JOSÉ VICENTE utilizar o Sistema CFI; que no
Sistema Finance não era possível identificar qualquer indício de fraude.

Também a testemunha Antônio Israel Alves
Leite, funcionário da OBOÉ, corroborou que a contabilidade utilizava o
Sistema Finance; que nunca viu JOSÉ VICENTE ter acesso ao Sistema
CFI; que a contabilidade não tinha acesso ao Sistema CFI; que no
Sistema Finance não havia qualquer indício de fraudes; que não viu
evolução patrimonial significativa de JOSÉ VICENTE; que quem contratou
o depoente foi JOSÉ ITAMAR; que JOSÉ VICENTE o chefe da
contabilidade.

O réu ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
também prestou depoimento atestando a tese defensiva, ao informar que
o Sistema CFI exportava dados para o Sistema Finance (...)

que o

Sistema CFI não tinha módulo de contabilidade; que o contador somente
operava no Sistema Finance.
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Igualmente atestou o réu JOÃO GUALBERTO
MOREIRA DE QUEIROZ que os dados do Sistema CFI eram exportados
para o Sistema Finance.

Também o réu JOSÉ ALBERTO DE MELO
MAYNARD disse que o Sistema Finance era o sistema de backoffice; que
o Sistema CFI era o sistema de frente de loja, desenvolvido no setor de
tecnologia da OBOÉ CARD.

No mesmo sentido, informou o réu CÍCERO
ADALBERTO DE PAULA VIANA que o Sistema Finance fazia a
contabilidade da OBOÉ CFI e por meio do qual eram prestadas as
informações ao Banco Central; que o Sistema CFI era o sistema de frente
de loja da OBOÉ CFI.

Já o réu OTÁVIO LINS LIMA afirmou que a
contabilização dessas cessões era feita de forma automática, pois eram
lançadas no Sistema Finance.

Também o réu JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS confirmou que o Sistema CFI era um sistema de frente de loja;
que os dados do Sistema CFI eram exportados para o Sistema Finance
(...) que a contabilidade da empresa era registrada no Sistema Finance;
que o contador fazia lançamento com base no Sistema Finance.
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Claro está, portanto, que as fraudes se
desenvolveram em sistema informático (Sistema CFI) alheio ao sistema
utilizado pela contabilidade (Sistema Finance). A contabilidade, em tese,
apenas

efetuou

lançamentos

baseados

nas

informações

falsas

produzidas pela sua própria empresa.

Não há, nos autos, qualquer elemento que
indique JOSÉ VICENTE DE ASSIS sabia das fraudes ou concorreu para
que estas fossem cometidas. Muito pelo contrário: os diversos
depoimentos colhidos, inclusive o do próprio fiscal do Banco Central,
reconheceram que a contabilidade não teve envolvimento nos episódios.

De se notar que os crimes imputados somente
podem ser praticados a título de dolo. Desse modo, mesmo em relação
aos dados falsos acerca de tributos, a alegação do Ministério Público
Federal (no sentido de que seria “sua responsabilidade a conferência
entre os lançamentos contábeis e a documentação de suporte, não sendo
possível que uma divergência de quase oito milhões de reais lhe
passasse despercebida entre as operações informadas”) não merece
acolhida, pois implicaria em responsabilidade penal objetiva do contador
ou então em imputação a título culposo, a qual não é admitida para essa
espécie de delito.
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Ausentes nos autos elementos probatórios que
confirmem a participação de JOSÉ VICENTE DE ASSIS nos fatos
imputados ou seu dolo na prestação de informações falsas, impõe-se o
afastamento da autoria delitiva em relação a ele – e, por consequência, a
sua absolvição.

2.29. ALEXANDRE RODRIGUES SILVA

ALEXANDRE

foi

apontado

como

desenvolvedor dos sistemas da OBOÉ CARD.

O Ministério Público Federal o acusa de ter
participado dos primeiro e vigésimo fatos.

Em sua resposta à acusação, ALEXANDRE
RODRIGUES SILVA sustentou, basicamente, o seguinte: a) que era
formalmente empregado da empresa CLARINETE VENDAS LTDA.;
b) que, na verdade, prestava serviço à OBOÉ CARD, nome fantasia da
empresa OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A; c) que essa empresa
não se enquadraria no conceito de “instituição financeira”, de modo que
seria impossível imputar a gestão fraudulenta; d) que a gestão fraudulenta
seria

crime

de

mão

própria,

só

podendo

ser

praticado

pelos

administradores, sendo que o acusado era mero analista de sistema que
desenvolvia softwares que seriam utilizados no âmbito das empresas do
Grupo OBOÉ; e) que, afastada a possibilidade de sua condenação pela
gestão fraudulenta, também não poderia ser condenado pela formação de
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quadrilha; f) que, especificamente em relação aos fatos imputados,
provaria sua inocência no curso da instrução processual.

Em

seu

interrogatório,

ALEXANDRE

RODRIGUES SILVA disse que é casado há onze anos, tem dois filhos,
um de oito e outro de cinco anos; que sua esposa atualmente não
trabalha; que é o único provedor da casa; que trabalha com ciência da
computação; que trabalha com desenvolvimento de sistemas; que nunca
foi processado criminalmente antes; que não é verdade a acusação; que
foi contratado pela OBOÉ para trabalhar em um projeto na OBOÉ CARD
em 2004; que não havia nem perspectiva de desenvolvimento do Sistema
CFI nessa época; que durante toda sua permanência na OBOÉ trabalhou
no sistema referente à OBOÉ CARD; que trabalhou na OBOÉ até 2012,
pouco depois da intervenção; que desenvolvia suas funções na sede da
OBOÉ CARD; que seu setor de desenvolvimento também passou a
atender a OBOÉ CFI em 2007, desenvolvendo o Sistema CFI; que em
2007 não era responsável pela equipe que atendia ao Sistema CFI; que
quem cuidava desse grupo apartado contratado para desenvolver o
Sistema CFI era o analista Carlos Alberto; que foi JOÃO GUALBERTO
quem contratou Carlos Alberto; que em nenhum momento participou da
idealização ou desenvolvimento do Sistema CFI; que o Sistema CFI
exportava dados para o Sistema Finance; que o flag de visibilidade no
Sistema CFI, em verdade, se destinava a contornar um problema
existente na OBOÉ CARD, pois havia um produto de empréstimo por
meio do próprio cartão de crédito, mas a OBOÉ CARD não tinha
permissão para emprestar dinheiro, de modo que esse empréstimo no
cartão era lançado como empréstimo pela OBOÉ CFI, daí o flag de
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invisibilidade servia para evitar que o cliente constasse como devedor
tanto na OBOÉ CFI (empréstimo formal) como na OBOÉ CARD
(empréstimo real); que participou de reuniões destinadas a desenvolver
essa ideia de como contornar o problema; que não foi o depoente que
desenvolveu o flag de visibilidade, mas participou da reunião em que isso
foi deliberado; que a participação do depoente nessa reunião se deu para
fins exclusivamente de tecnologia da informação; que, a respeito da
geração de contratos fictícios, uma das pessoas solicitava a sua geração
era OTÁVIO, mas o depoente somente veio a saber que a finalidade era
ilegítima após a intervenção; que o Sistema CFI não tinha módulo de
contabilidade; que o contador somente operava no Sistema Finance; que
o Sistema CFI não foi desenvolvido já pensando em fraudes; que foi
JOÃO GUALBERTO quem contratou o depoente; que, quando de sua
saída da OBOÉ CARD, auferia salário mensal de cerca de R$ 11.000,00;
que, em todo seu período na OBOÉ CARD, nunca trabalhou no
desenvolvimento de customizações para o Sistema CFI; que, em relação
ao Sistema CARD, pode dizer que, realmente, as faturas vencidas iam
sendo reincluídas nas próximas faturas, com nova data de vencimento;
que de fato o setor de tecnologia da OBOÉ CARD atendia também a
OBOÉ CFI; que recebia metade do seu salário “por fora”; que confirma
que houve reunião com JOSÉ NEWTON, JOÃO GUALBERTO,
MAYNARD e CICERO, em que restou decidido que a OBOÉ CARD
deveria prestar informações falsas ao Banco Central; que assumiu a
função de coordenador do setor de tecnologia em 2009; que o Sistema
CFI foi criado em 2007; que quando o Sistema CFI foi criado o depoente
sequer era coordenador; que somente depois da intervenção teve
conhecimento de que o sistema poderia estar sendo utilizado para
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fraudes; que cooperou durante toda a intervenção; que confirma que
houve alteração de dados nos relatórios fornecidos ao Banco Central; que
confirma MAYNARD participou dessa reunião em que foi tomada essa
decisão de alterar os dados; que nessa reunião não teve qualquer
divergência entre JOSÉ NEWTON, JOÃO GUALBERTO, MAYNARD e
CICERO; que estava subordinado a JOÃO GUALBERTO; que confirma
que Renato recebia emails para geração de contratos, informando valores
e dados.

Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério
Público Federal, em suas alegações finais, sustentou a responsabilidade
penal de ALEXANDRE RODRIGUES SILVA, por ter desenvolvido
conscientemente o sistema informatizado utilizado para o cometimento
das fraudes.

Em

suas

alegações

finais,

ALEXANDRE

RODRIGUES SILVA basicamente repisou os argumentos de sua resposta
à acusação, tendo relatado os principais pontos dos depoimentos
prestados no curso da instrução processual – os quais, a seu juízo,
comprovariam que não há fundamentos para que seja condenado.

Pois bem.

Verifico nos autos a existência de elementos
bastantes à configuração da autoria delitiva em relação ao crime de
gestão fraudulenta que lhe é imputado (o seu afastamento da imputação
de quadrilha será examinado adiante).
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ALEXANDRE RODRIGUES SILVA ostentava a
condição de coordenador do setor de desenvolvimento de sistemas da
OBOÉ CARD – conforme reconhecido pelo próprio acusado.

Impõe considerar, desde logo, que o delito
contra o sistema financeiro nacional apreciado neste feito é, de fato,
aquilo que a doutrina classifica como crime próprio, na forma do
art. 25 da Lei Federal nº 7.492/1986, que prevê que “são penalmente
responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de
instituição financeira, assim considerados os diretores, gerentes”.
Isso, porém, não impede a coautoria ou a participação de terceiros que
não sejam administradores.

Com efeito, é sabido que os crimes próprios
admitem coautoria e participação. Isso porque o art. 30 do Código
Penal estabelece que “não se comunicam as circunstâncias e as
condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”.

Assim, é plenamente possível que alguém que
não seja administrador de instituição financeira responda, em concurso de
pessoas, com outrem que o seja. O que não se admite, no caso, é que
haja imputação criminal desses crimes apenas contra alguém que não
ostente essa condição.
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Veja-se, no particular, o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS
ARTS. 4º, CAPUT, DA LEI Nº 7.492/86, E 62, I, DO CP.
TESE
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E
356/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 4º, CAPUT, E 25,
AMBOS DA LEI Nº 7.492/86. CRIME DE GESTÃO
FRAUDULENTA. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO
DE TERCEIRO NO DELITO. ART. 29 DO CÓDIGO
PENAL. ARESTO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DO STJ. CONTRARIEDADE
AO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Para que se configure o
prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em
torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim
de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal. (AgRg no AREsp 454.427/SP, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 19/02/2015)
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica
no sentido de que o delito de gestão fraudulenta de
instituição financeira classifica-se como crime
próprio, exigindo-se do sujeito ativo a condição
especial constante no artigo 25 da Lei nº 7.492/86
(controladores, administradores, diretores, gerentes
e equiparados). Todavia, tal situação não impede
que, mediante a norma de extensão prevista no
artigo 29 do Código Penal, a condição especial do
gestor da instituição financeira se comunique a
terceiros estranhos a ela, desde que tal circunstância
de caráter pessoal, por ser elementar do tipo (artigo
30 do CP), seja conhecida dos demais comparsas
estranhos à diretoria. 3. "Não se reconhece, na
espécie, a arguida violação ao art. 59 do Código Penal,
pois, com exceção das hipóteses de flagrante ilegalidade
ou abuso de poder, não cabe a esta Egrégia Corte o
reexame da dosimetria da pena, haja vista a
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necessidade de análise acurada dos elementos dos
autos". (REsp 620.624/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ,
Quinta Turma, DJ 29/11/04) 5. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no AREsp 1061456/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

Também o Tribunal Regional Federal da 5ª
Região já assentou que crime contra o sistema financeiro nacional
“é crime próprio, somente podendo ser praticado pelas pessoas
elencadas no art. 25 da Lei 7.492/1986, porém nada impede que o crime
seja praticado por um particular, em concurso com uma dessas pessoas,
sendo que, neste caso, por se tratar de uma elementar, esta se comunica
ao coautor ou partícipe, nos termos do art. 30 do Código Penal”
(PROCESSO: 00019652320154058500, RSE2273/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL
VLADIMIR CARVALHO, Segunda Turma, JULGAMENTO: 21/11/2017, PUBLICAÇÃO:
DJE 30/11/2017 - Página 90).

Igualmente a alegação do réu de que “era mero
analista de sistema que desenvolvia softwares que seriam utilizados no
âmbito das empresas do Grupo OBOÉ” não impede o reconhecimento de
sua autoria ou participação, tendo em vista que pode ser condenado
justamente por ter cooperado conscientemente com aqueles que davam
as determinações, prestando apoio operacional indispensável à execução
das fraudes.
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E é exatamente isso o que se observa no caso.
Os elementos probatórios constantes dos autos asseguram de forma
firme que o acusado, conscientemente, sabedor das fraudes que se
desenvolviam, prestou apoio operacional fundamental à execução do
crime (primeiro fato). Senão, vejamos.

A testemunha José Roberto Nunes Pires,
fiscal do Banco Central que participou das investigações, disse que
ALEXANDRE era subordinado na OBOÉ CARD, colaborou com as
investigações e não tinha noção do todo, mas realmente colaborou com o
desenvolvimento do sistema utilizado na fraude.

Já a testemunha Marconi Pereira de Araújo,
funcionário da OBOÉ, afirmou que ALEXANDRE criou o Sistema CFI e
dava suporte no seu manuseio; que sabe que, além de ALEXANDRE, na
área de tecnologia tinham outras pessoas que o auxiliavam.

Também a testemunha Thomás Accioly
Pinto Nogueira disse que, pelo que sabe, ALEXANDRE era o
responsável pelo Sistema CFI; que ALEXANDRE atendia ao que a
diretoria mandava.

Como esclareceu a testemunha Jean Carlo
Brasileiro de Ângelo, era solicitada a migração em massa das
aplicações, de acordo com determinados critérios (valores, data de
vencimento da aplicação).
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A testemunha Lucivando Ferreira de Sousa,
funcionário da OBOÉ, confirmou que ALEXANDRE era o chefe de
tecnologia da informação da OBOÉ CARD;

que ALEXANDRE lidava

apenas com a parte de informática da OBOÉ CARD; que ALEXANDRE
não participava de todas as reuniões da diretoria, mas apenas quando era
convocado.

Sobre a efetiva posição de coordenador do
setor de tecnologia da empresa por parte do acusado, o réu JOÃO
GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ disse que ALEXANDRE era o
coordenador da parte de tecnologia; que os demais funcionários do setor
de tecnologia estavam subordinados a ALEXANDRE.

Também o réu JOSÉ ALBERTO DE MELO
MAYNARD confirmou que ALEXANDRE passava bastante tempo com o
pessoal da financeira (OBOÉ CFI); que ALEXANDRE tinha poder de
decisão dentro de seu setor; que ALEXANDRE também dava suporte à
OBOÉ CFI.

Na mesma linha, o réu CÍCERO ADALBERTO
DE PAULA VIANA afirmou que, quando o depoente precisava de
alterações no sistema, procurava JOÃO GUALBERTO e este chamava
ALEXANDRE para que este as providenciasse.
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Embora tentando alegar que não sabia da
finalidade fraudulenta da geração de contratos em massa, o próprio réu
ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA reconheceu que, a respeito da
geração de contratos fictícios, uma das pessoas solicitava a sua geração
era OTÁVIO, mas o depoente somente veio a saber que a finalidade era
ilegítima após a intervenção; que somente depois da intervenção teve
conhecimento de que o sistema poderia estar sendo utilizado para
fraudes; que cooperou durante toda a intervenção; que confirma que
houve alteração de dados nos relatórios fornecidos ao Banco Central.

E, apesar de, em juízo, ter sustentado a sua
inocência, o réu ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA já havia prestado
depoimento na fase policia, confessando o seguinte:
QUE, iniciou suas atividades na OBOÉ CARD como
analista de sistema em fevereiro de 2004, só veio a
ocupar a área de Gerente de Desenvolvimento em
janeiro de 2009; QUE, com relação as fraudes
apontadas pelo inquérito do BACEN a partir do
desenvolvimento do sistema CFI na OBOÉ CARD tem a
dizer que; a partir do final de 2009 o depoente foi
procurado pelo Gerente de Captação e Operação
OTAVIO LINS, que solicitou que fossem gerados na
tabela de contratos a partir da base de CPFs de
clientes cadastrados, com valores aleatórios
definidos numa certa faixa; QUE, essas solicitações
chegavam por e-mail; QUE, os contratos eram inseridos
vinculados ao produto "Fundo Regente"; QUE, o
solicitante determinava o valor alvo; QUE, os contratos
deveriam ter as seguintes características: Agência,
Gerente, Produto, Convênio; QUE, o depoente não sabe
explicar como eram definidas tais características, isto é,
se essas informações eram previamente combinadas;
QUE, como Gerente de Setor tocava dois principais
projetos o CFI e OBOÉ CARD, no total de 15(quinze)
subordinados; QUE, sete desses tomavam conta do
sistema CFI e os outros do sistema OBOÉ CARD; QUE,
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delegou ao funcionário VITOR a responsabilidade pela
OBOÉ CARD e ao funcionário RENATO a
responsabilidade do CFI; QUE, os responsáveis tinham
autonomia para resolver os problemas que surgiam em
ambos projetos; QUE, as demandas incialmente eram
solicitadas ao depoente e mais tarde eram diretamente
solicitadas ao funcionário RENATO JORGE com
autorização de JOÃO GUALBERTO; QUE, a decisão
para apresentação de uma base de dados alterada para
o Banco Central foi de JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS em reunião com a Diretoria da OBOÉ CARD;
QUE, os juros das faturas foram incorporadas ao valor
principal que é o valor de avaliação de ativo; QUE, a
data de ultimo pagamento foi alterada para uma data
recente com objetivo de omitir que as faturas estavam
com longo período de atraso; QUE, foi fornecido a um
funcionário de nome BATISTA do Banco Central um
arquivo contendo os dados alterados QUE, as
orientações acerca da majoração dos ativos eram
acertadas em reunião onde participavam JOSÉ
NEWTON, JOÃO GUALBERTO, MAYNARD e CÍCERO;
QUE, o depoente colocava em prática; QUE, não sabe
dizer o que se tratava os convênios do "Uniquell e
"Unique 2", mas para o sistema CFI eram tratados como
produtos; QUE, sabe dizer que as faturas serviam de
base tanto para o "Unique" "Unique 2" e "Fundo
Clássico"; QUE, a principio uma mesma fatura da OBOÉ
CARD. poderia lastrear mais de um produto (unique,
unique 2 e fundo clássico) e que a partir da inspeçäo do
Banco Central, no intuito de evitar a visibilidade desse
fato, o depoente recebeu determinação de arbitrar
valores aleatórios para as faturas que serviam de
lastro para o "Unique" e "Unique 2", mantendo o
base original apenas para o fundo clássico; QUE,
sobre o Flag de visibilidade, tem a dizer que se trata de
um campo da tabela de contrato que permitia não exibir
as informações do contrato para algum dos usuários do
sistema.
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Também

de

extrema

relevância

foi

o

depoimento prestado perante a Polícia Federal pela testemunha Renato
Jorge Mourão:
QUE, tinha como chefe ALEXANDRE RODRIGUES
SILVA; QUE, o CFI era um sistema criado para controlar
a geração de proposta, contratos, cobrança e aplicações
e que os dados do CFI eram exportados para o
FINANCE, que no caso, este ultimo era a contabilidade
oficial com os dados que eram apresentados ao Banco
Central; QUE, a partir de agosto de 2010, por
determinação de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
o depoente passou a inserir no sistema CFI
operações de empréstimos que não existiam de fato
e que consequente alimentou o sistema FINANCE com
operações de empréstimos inexistentes, com intuito de
gerar direitos creditórios, prática que perdurou
rotineiramente até a intervenção; QUE, tal prática
envolveu em certo período o convênio INSS referente a
empréstimo fictícios, que obviamente não eram
encaminhados ao INSS; QUE, essas operações eram
geradas pelo depoente com conhecimento do Diretor
de Tecnologia da OBOÉ CARD JOÃO GUALBERTO e
o Gerente da Área de Desenvolvimento ALEXANDRE
RODRIGUES SILVA; QUE, os contratos fictícios eram
gerados em lotes, diretamente em Banco de Dados,
por se tratar de uma grande quantidade; QUE, para
identificar e manter controle das operações fictícias, os
dados eram inseridos sempre com o mesmo usuário de
cadastro e o contrato era marcado como um FLAG
"invisível" (...)QUE, o senhor OTAVIO LINS Gerente de
Captação e Operação, bem como o Diretor JOSÉ
ITAMAR tinha conhecimento dessas operações
fictícias; QUE, as solicitações eram recebida pelo
depoente
através
de
seu
e-mail:
renatojorge@oboe.com.br, que geralmente vinha pelos
e-mails de OTAVIO LINS e JOSÉ ITAMAR.
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Como se vê, é amplíssimo o arcabouço
probatório que confirma, à saciedade, que ALEXANDRE RODRIGUES
SILVA efetivamente prestou apoio operacional para confecção de
contratos fictícios no âmbito da OBOÉ CARD, para serem cedidos a
outras empresas do grupo (especialmente OBOÉ CFI e OBOÉ DTVM)

Sua responsabilização, no caso, não decorre
de

sua

posição

meramente

formal

(coordenador

do

setor

de

desenvolvimento) – mas sim da efetiva prática de atos materiais
indispensáveis à execução dos ilícitos.

A individualização de suas condutas foi muito
bem apontada pelo Ministério Público Federal em suas alegações finais,
como consta do resumo da manifestação ministerial que fiz linhas atrás
da seguinte forma:
Em relação à gestão fraudulenta, o Ministério Público
Federal, em suas alegações finais, sustentou a
responsabilidade penal de ALEXANDRE RODRIGUES
SILVA, por ter desenvolvido conscientemente o sistema
informatizado utilizado para o cometimento das fraudes.

ALEXANDRE

RODRIGUES

SILVA,

induvidosamente, praticou o crime de gestão fraudulenta que lhe é
imputado, cooperando operacionalmente de forma fundamental e
consciente com os atos dos diretores (especialmente da OBOÉ CFI, da
ADVISOR e da OBOÉ DTVM).
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Sua alegação de desconhecimento das fraudes
não merece acolhida. É certo que o réu não agiu com inocência ou
ingenuidade. A criação de contratos de uma só vez em massa, em vários
lotes, com base em dados aleatórios, sem utilização de qualquer
documento de suporte, é evidentemente fraudulenta. Não é preciso
qualquer conhecimento especializado para se ter a dimensão de que, com
isso, se está lançando na contabilidade da empresa algo que não existe.
O desenvolvimento consciente de algoritmos para execução desse tipo de
fraude, repito, com base em dados aleatórios ou estipulados em
determinados tipos de critérios (valor, data de vencimento etc.) é
claramente fraudulento.

Além disso, o acusado geria o sistema e sabia
que, em situações ordinárias, os contratos deveriam ser lançados pelo
atendente, manualmente, e não em lote pelo setor de desenvolvimento.
A testemunha Renato Jorge Mourão Pinto disse, a propósito, que se
um cliente da OBOÉ quisesse gerar um contrato em um atendimento na
agência, a própria agência geraria este contrato pelo sistema; que
somente alguns contratos eram gerados diretamente pela parte de
informática da OBOÉ CARD; que os contratos gerados diretamente pelo
setor de informática tinham seus dados fornecidos diretamente pela
diretoria; que esses e-mails enviados pela diretoria solicitando a geração
de contratos não eram acompanhados de documentos dos clientes, seja
pessoais, seja os contratos de empréstimo.
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Está

cabalmente

comprovado

que

ALEXANDRE RODRIGUES SILVA foi autor, com domínio funcional
dos fatos e responsabilidade pela execução de parcela dos atos
necessários ao cometimento dos ilícitos, em relação ao crime relatado
no primeiro fato reconhecido nesta sentença.

Provada a materialidade delitiva. Reconhecida
a autoria do acusado. Os fatos são típicos, como se demonstrará adiante.
E, não havendo causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, o réu
deve ser condenado.

2.30. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS
FATOS

O art. 4º da Lei Federal nº 7.492/1986 tipifica o
crime de gestão fraudulenta, nos seguintes termos:
Art. 4º Gerir fraudulentamente instituição financeira:
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.

Esclarecendo o significado desse delito, José
Paulo Baltazar Júnior explica o seguinte:
Gerir consiste em dirigir, sendo aqui entendida a conduta
daquele que exerce o controle ou tem gerência sobre a
instituição financeira ou parte dela (...). Fraude é todo ato
de má-fé, praticado com o fim de enganar ou prejudicar
terceiro, é o engano ou logro. Gerir fradulentamente,
então, é administrar com má-fé, de forma dirigida ao
engano de terceiros, sejam eles sócios, empregados,
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investidores, clientes ou a fiscalização. São puníveis,
então: ‘práticas quaisquer que de modo relevante
alterem a verdade na documentação administrativa de
empresas, realizadas por seu gestor ou a seu mando’
(...). Por gestão fraudulenta pode ser entendida aquela:
‘em que o administrador utiliza, continuada e
habitualmente, na condução dos negócios sociais,
artifícios, ardis ou estratagema para por em erro outros
administradores da instituição ou seus clientes’ (...)
(BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes federais. 11ª
Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 622-623)

Leando

Paulsen

também

esmiúça

a

conceituação desse crime, explicando que “gerir fraudulentamente implica
conduzir o negócio enganando, ludibriando, burlando, trapaceando,
mediante falsidades, simulações, dissimulações, ocultações, omissões,
desvios, condutas ardilosas ou outros artifícios, em detrimento dos
interesses dos clientes” (PAULSEN, Leandro. Crimes federais. São Paulo: Saraiva,
2017. p. 297).

De se notar que o Superior Tribunal de
Justiça já assentou que "o crime de gestão fraudulenta pode ser visto
como crime habitual impróprio, em que uma só ação tem relevância para
configurar o tipo, ainda que a sua reiteração não configure pluralidade de
crimes” (AgRg no AREsp 608.646/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 10/11/2015).

Sendo assim, a reiteração de atos de gestão
fraudulenta não configura pluralidade de crimes, seja em concurso
material, seja em concurso formal, seja em continuidade delitiva.
Os vários atos de gestão fraudulenta representam crime único.
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A existência de vários atos é questão a ser considerada na dosimetria da
pena.

No caso específico ora analisado, restou
comprovado o cometimento dos seguintes atos: 1) criação de lotes de
milhares de contratos fictícios, sem qualquer vinculação a direitos
creditórios existentes (primeiro fato); 2) ocultação da situação de
inadimplência dos titulares de cartão de crédito cujas faturas eram
cedidas como direitos creditórios e criação de ativos fictícios (quarto fato);
3) cessão de créditos já cedido anteriormente ao Banco Daycoval, bem
como em cessões da mesma fatura por mais de uma vez (quinto fato);
4) transferência de aplicações realizadas na OBOÉ CFI para os fundos
geridos pela OBOÉ DTVM, à revelia do consentimento dos respectivos
clientes, que continuavam acreditando que suas aplicações estavam
registradas como RDBs (recibos de depósitos bancários) emitidos pela
OBOÉ CFI (nono fato); 5) emissão dos certificados de aplicação swaps,
em alguns casos à revelia dos próprios clientes – e, o que é principal, com
a indevida informação no certificado de aplicação de que esse tipo de
título teria garantia do FGC (décimo primeiro fato); 6) expedição de cartas
de fiança sem o lançamento contábil respectivo, o que acabava por alterar
a os limites operacionais da instituição financeira, em virtude da
supressão de obrigações assumidas (décimo quinto fato); 7) fraude na
contabilidade oficial dos valores recolhidos a título de tributos devidos em
virtude da atividade econômica daquela empresa (contabilidade registrava
recolhimentos que não tinham efetivamente sido efetivados – décimo
sétimo fato).
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O cometimento desses atos se encaixa, com
perfeição, à definição de gestão fraudulenta. Em todos eles houve má-fé,
falsidades,

simulações,

dissimulações,

ocultações,

omissões,

em

detrimento dos interesses dos clientes.

Aliás, nesse sentido, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da célebre Ação Penal nº 470, assentou que “o
crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º da Lei
7.492/1986) configurou-se com a simulação de empréstimos bancários e
a utilização de diversos mecanismos fraudulentos para encobrir o caráter
simulado dessas operações de crédito, tais como: (1) rolagem da suposta
dívida

mediante,

por

exemplo,

sucessivas

renovações

desses

empréstimos fictícios, com incorporação de encargos e realização de
estornos de valores relativos aos encargos financeiros devidos, de modo
a impedir que essas operações apresentassem atrasos; (2) incorreta
classificação do risco dessas operações; (3) desconsideração da
manifesta insuficiência financeira dos mutuários e das garantias por ele
ofertadas e aceitas pelo banco; e (4) não observância tanto de normas
aplicáveis à espécie, quanto de análises da área técnica e jurídica do
próprio Banco Rural S/A”.

Já no julgamento do INQ 2245, a Suprema
Corte decidiu pelo recebimento da denúncia, por estar “verificada nos
autos a presença de indícios de que os Dirigentes da Instituição
Financeira contrataram, com um Partido Político e com empresas
pertencentes a grupo empresarial cujos dirigentes são suspeitos da
prática de crimes contra a administração pública, vultosas operações de
Página 366 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

crédito, de nível de risco elevado, e por meio de diversos artifícios
tentaram camuflar o risco de tais operações e ludibriar as autoridades
incumbidas de fiscalizar o setor, subtraindo-lhes informações que as
conduziriam à descoberta da prática de atividades ilícitas (lavagem de
dinheiro, crimes contra a administração pública, formação de quadrilha)”,
tendo constado do acórdão a seguinte ementa:
CAPÍTULO V DA DENÚNCIA. GESTÃO FRAUDULENTA
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES DE
CRÉDITO DE NÍVEL DE RISCO ELEVADO, COM
CLASSIFICAÇÃO COMPLETAMENTE INCOMPATÍVEL
COM A DETERMINADA PELO BANCO CENTRAL.
GARANTIAS OFERECIDAS PELOS TOMADORES DO
EMPRÉSTIMO EVIDENTEMENTE INSUFICIENTES.
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM AMORTIZAÇÃO E
SEM A NECESSÁRIA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE
RISCO. BURLA À FISCALIZAÇÃO. INDÍCIOS DE
FRAUDE.

Enquadro, pois, os fatos descritos nos primeiro
quarto, quinto, nono, décimo primeiro fato décimo quinto fato e décimo
sétimo fatos no art. 4º da Lei Federal nº 7.492/1986.

Já o art. 5º da Lei Federal nº 7.492/1986 tipifica
a seguinte conduta:
Art.
5º
Apropriar-se,
quaisquer
das
pessoas
mencionadas no art. 25 desta lei, de dinheiro, título, valor
ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
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Esclarecendo o significado desse delito, José
Paulo Baltazar Júnior explica o seguinte:
Desviar é dar um destino diverso daquele que deveria ter
sido dado. (...) É suficiente para a configuração do delito
que não seja dado aos bens ou valores o destino que
seria devido, não ser exigindo a determinação ou
comprovação da destinação efetiva.
Podem ser objeto material do delito o dinheiro, em
moeda nacional ou estrangeira, bem como títulos ou
valores, que são papeis que representam dinheiro ou
ainda qualquer outro bem móvel, como, por exemplo,
veículo (...) desde que esteja na posse da instituição
financeira (BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes
federais. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 644)

No caso específico ora analisado, restou
comprovado o cometimento dos seguintes atos: 1) desvio, da OBOÉ CFI
para a ADVISOR, da quantia de R$ 9.714.972,13, em condutas
subsequentes

à

criação

de

contratos

fictícios;

2)

desvio

de

R$ 10.343.643,19 da OBOÉ CFI para a ADVISOR, via FUNDO
REGENTE; 3) desvio de recursos da OBOÉ CFI para a ADVISOR,
mediante a sistemática denominada New Base (retirada das aplicações
da contabilidade e posterior transferência dos valores respectivos para a
ADVISOR), no patamar de R$ 50.000.000,00.

O cometimento desses atos se encaixa, com
perfeição, à definição de desvio de recursos. Em todos eles houve
indevida remessa de valores da OBOÉ CFI para a ADVISOR, não
lastreada em qualquer tipo de operação lícita.
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De se notar que não é o caso de aplicação do
princípio da consunção, de reconhecimento de concurso aparente de
normas ou de concurso de crimes. Com efeito, os atos de gestão e os
desvios praticados não foram executados mediante as mesmas condutas,
nem no mesmo momento, nem integralmente pelas mesmas pessoas,
muito menos eram consequência natural ou necessária uns dos outros.

Os atos de gestão foram praticados objetivando
a simulação da saúde financeira das empresas envolvidas ou a
alavancagem dos fundos de investimento. Por outro lado, os desvios
tinham por finalidade ou de movimentação de recursos em contabilidade
paralela ou então a própria apropriação destes por parte dos gestores.

Além disso, cada um dos desvios foi praticado
em um contexto diferente, em tempos diferentes, com modus operandi
diferente (um com aproveitamento da situação contábil decorrente dos
contratos fictícios, outro com intermediação do FUNDO REGENTE e o
terceiro por meio da sistemática do new base). Tanto assim que nem
sempre as mesmas pessoas foram responsabilizadas pelos desvios, ou
pelas gestões fraudulentas.

Veja-se ainda que o próprio montante das
fraudes (gestão fraudulenta) não corresponde ao montante desviado, a
demonstrar, uma vez mais, a diferença entre os ilícitos e a finalidade
própria de cada um deles, praticados com desígnios absolutamente
autônomos.
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A única semelhança, no caso, foi a destinatária
dos diferentes desvios (ADVISOR), circunstância por si só insuficiente
para caracterizar a continuidade delitiva ou o concurso formal.

Cada um desses crimes foi cometido com
absoluto desígnio autônomo, com propósitos distintos e resultados
diversos.

Ainda que, teoricamente, fosse possível tentar
sustentar a existência de concurso formal entre a gestão fraudulenta e o
desvio, o caso, de todo modo, seria de cúmulo material das penas, dados
os desígnios autônomos, na forma do art. 70, parte final, do Código Penal.

Ademais,

é

absolutamente

possível

gerir

fraudulentamente uma instituição financeira sem desviar seus recursos
(é dizer, praticando outros tipos de fraude – o que, inclusive, ocorreu
neste caso), de modo que o desvio não é nem um crime necessário, nem
uma consequência inerente à gestão fraudulenta.

De resto, foram vários os atos praticados que,
isoladamente, já seriam suficientes à configuração da gestão fraudulenta,
os quais não se relacionam, sequer indiretamente, a qualquer tipo de
desvio. É dizer: ainda que alguns atos fraudulentos fossem “afastados”
para configuração do desvio, subsistiriam outros, que, por si, atrairiam a
incidência da figura típica da gestão fraudulenta.
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Da mesma forma, não há falar em continuidade
delitiva, tendo em vista a ampla distância temporal entre os desvios e,
principalmente, os modus operandi distintos entre cada um deles.

Em

síntese:

os

desvios

devem

ser

considerados separadamente, como delitos autônomos, em concurso
material.

Enquadro, pois, os fatos descritos nos terceiro,
sétimo e décimo fatos no art. 4º da Lei Federal nº 7.492/1986, em cúmulo
material de penas, na forma do art. 69 do Código Penal (ou, ainda que
interpretadas como condutas idênticas, nos termos do art. 70, parte final,
do Código Penal – desígnios autônomos).

O art. 13 da Lei Federal nº 7.492/1986, por sua
vez, define o desvio de bem alcançado pela indisponibilidade legal
resultante da intervenção, nos seguintes termos:
Art. 13. Desviar (Vetado) bem alcançado pela
indisponibilidade legal resultante de intervenção,
liquidação extrajudicial ou falência de instituição
financeira.
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Esclarecendo o significado desse delito, José
Paulo Baltazar Júnior explica o seguinte:
Desviar é dar um destino diverso do que deveria ser
dado ou retirar, indevidamente, do local onde estava; é
tirar do caminho, rumo ou destino, mover em sentido
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diverso, alterar o fim ou emprego de alguma coisa,
extraviar ou subtrair de forma fraudulenta
O desvio poderá ocorrer fisicamente, com a retirada de
móveis, materiais ou valores da sede da instituição, ou
ainda de forma fraudulenta, como no caso de realização
de operações de abertura de crédito, de empréstimo ou
financiamento e dação em garantia de bem, da
liquidanda e de seus administradores, em data posterior
à decretação da liquidação (...) Haverá, crime,
igualmente, no caso de colocação dos bens em nome de
terceiros. (BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes
federais. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 666)

No caso específico ora analisado, restou
comprovado o cometimento do seguinte ato: alteração meramente formal
do controle da CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ, posteriormente à
decretação da intervenção, mediante uso de documento falso, com a
exclusiva finalidade de afastá-la dos efeitos da intervenção, bem como
excluir seu patrimônio (que era composto por muitos imóveis) do alcance
dos credores das empresas que sofreram intervenção e posterior
liquidação – resultado que não ocorreu por circunstâncias alheias à
vontade do agente.

O cometimento desse ato se encaixa, com
perfeição, à definição de tentativa de desvio de bem alcançado pela
indisponibilidade resultante da intervenção. Realmente, o efetivo desvio
desses bens somente não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade do agente – no caso, a diligência extraordinária do agente do
Banco Central, que, tempestivamente, detectou a fraude.
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Enquadro, pois, o fato descrito no décimo
oitavo fato no art. 13 da Lei Federal nº 7.492/1986, na forma do art. 14, II,
do Código Penal.

Finalizando a análise típica dos fatos, verifico
que o art. 16º da Lei Federal nº 7.492/1986 define o seguinte crime:
Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com
autorização obtida mediante declaração (Vetado) falsa,
instituição financeira, inclusive de distribuição de valores
mobiliários ou de câmbio:
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Esclarecendo o significado desse delito, José
Paulo Baltazar Júnior explica o seguinte:
Nos termos do art. 18 da Lei 4.595/64: ‘As instituições
financeiras somente poderão funcionar no País mediante
prévia autorização do Banco Central do Brasil ou decreto
do Poder Executivo, quando forem estrangeiras’ (...)
É crime comum, que ‘pode ser cometido por pessoas
naturais equiparadas à Instituição Financeira, quando
houver captação, intermediação ou aplicação de
recursos
financeiros
de
terceiros,
ainda
que
eventualmente. (...)
A conduta é fazer operar, o que pressupõe a
comprovação de operações, o funcionamento da
instituição financeira e pelo menos uma das atividades
mencionadas no art. 1º, ou seja, captação, intermediação
ou aplicação de recursos financeiros de terceiros;
custódia,
emissão,
distribuição,
negociação,
intermediação ou administração de valores mobiliários;
ou, ainda, atividade de seguros, câmbio, consórcio,
capitalização ou qualquer forma de captação de
poupança ou recursos de terceiros. O tipo é
relativamente aberto, no sentido de que pode
configurar-se mediante a prática de qualquer das
atividades acima (...) (BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.
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Crimes federais. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
p. 669-670)

No caso específico ora analisado, restou
comprovado o cometimento do seguinte ato: funcionamento da ADVISOR
como instituição financeira (captando recursos de terceiros, aplicando
recursos de terceiros e intermediando recursos de terceiros), embora não
possuísse autorização do Banco Central do Brasil – em claríssima
atuação financeira em mercado marginal.

Enquadro, pois, o fato descrito no décimo nono
fato no art. 16 da Lei Federal nº 7.492/1986.

Eis, em quadro explicativo, o resumo das
definições jurídicas dadas aos fatos, com os responsáveis reconhecidos
nesta sentença (já constando a referência à quadrilha, mencionada
adiante):
FATO

RESPONSÁVEIS

TIPIFICAÇÃO

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR
OTÁVIO LINS LIMA
1

Art. 4º da Lei Federal nº 7.492/1986

JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD

(gestão fraudulenta – crime único,

CICERO ADALBERTO DE PAULA VIANA

juntamente com os demais atos de

JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ

gestão fraudulenta)

ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA

2

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR

Aplicação do princípio da consunção
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3

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR

Art. 5º da Lei Federal nº 7.492/1986
(desvio de recursos)

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR
OTÁVIO LINS LIMA
4

JOEB BARBOSA G DE VASCONCELOS
JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD
CICERO ADALBERTO DE PAULA VIANA

Art. 4º da Lei Federal nº 7.492/1986
(gestão fraudulenta – crime único,
juntamente com os demais atos de
gestão fraudulenta)

JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ
Art. 4º da Lei Federal nº 7.492/1986
5

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

(gestão fraudulenta – crime único,

JOEB BARBOSA G DE VASCONCELOS

juntamente com os demais atos de
gestão fraudulenta)

6

7
8

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR
JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR
Rejeição da denúncia por inépcia
JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

9

Art. 5º da Lei Federal nº 7.492/1986
(desvio de recursos)
Rejeição da denúncia por inépcia
Art. 4º da Lei Federal nº 7.492/1986

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR

(gestão fraudulenta – crime único,

OTÁVIO LINS LIMA

juntamente com os demais atos de

JOEB BARBOSA G DE VASCONCELOS
10

Aplicação do princípio da consunção

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

gestão fraudulenta)
Art. 5º da Lei Federal nº 7.492/1986
(desvio de recursos)
Art. 4º da Lei Federal nº 7.492/1986

11

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

(gestão fraudulenta – crime único,

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR

juntamente com os demais atos de
gestão fraudulenta)

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
12

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR

Aplicação do princípio da consunção

JOEB BARBOSA G DE VASCONCELOS
13
14

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR
Reconhecimento de bis in idem

Aplicação do princípio da consunção
Reconhecimento de bis in idem
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Art. 4º da Lei Federal nº 7.492/1986
15

(gestão fraudulenta – crime único,

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

juntamente com os demais atos de
gestão fraudulenta)

16

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

Aplicação do princípio da consunção
Art. 4º da Lei Federal nº 7.492/1986

17

(gestão fraudulenta – crime único,

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

juntamente com os demais atos de
gestão fraudulenta)
Art. 13 da Lei Federal nº 7.492/1986,
na forma do art. 14, II, do CP

18

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

(tentativa de desvio de bem
alcançado pela indisponibilidade
resultante da intervenção)

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
19

Art. 16º da Lei Federal nº 7.492/1986

JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR
OTÁVIO LINS LIMA

(operação de instituição financeira
sem autorização – mercado marginal)

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JUNIOR
OTÁVIO LINS LIMA
20

Art. 288 do Código Penal

JOEB BARBOSA G DE VASCONCELOS

(formação de quadrilha)

JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD
CICERO ADALBERTO DE PAULA VIANA
JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ

2.31.

VIGÉSIMO

FATO

–

CRIME

DE

QUADRILHA

O Ministério Público Federal acusa os réus
JOSÉ

NEWTON

LOPES

DE

FREITAS,

JOSÉ

ITAMAR

DE

VASCONCELOS JÚNIOR, OTÁVIO LINS LIMA, JOSÉ ALBERTO DE
MELO MAYNARD, JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ,
CICERO

ADALBERTO

DE

PAULA

VIANA,

JOEB

BARBOSA
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GUIMARÃES DE VASCONCELOS e ALEXANDRE RODRIGUES SILVA
de terem se associado para o cometimento de vários crimes contra o
sistema financeiro nacional.

Consigno, desde logo, que, à época dos fatos,
vigia a redação anterior do art. 288 do Código Penal, nos seguintes
termos:
Quadrilha ou bando
Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em
quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes
Pena - reclusão, de um a três anos.

Após

examinar

todos

os

demais

fatos

criminosos imputados na denúncia e a participação de cada um dos
episódios, verifico que, realmente, esses acusados se associaram,
com estabilidade e permanência, para o cometimento de crimes
contra o sistema financeiro nacional – com exceção de ALEXANDRE
RODRIGUES SILVA.

Durante pelo menos três anos, os acusados
estiveram vinculados a alguma das empresas ao GRUPO OBOÉ, seja na
condição de controlador (JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS), seja na
de diretor-presidente (JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD), seja na de
diretor

(JOSÉ

ITAMAR

DE

VASCONCELOS

JÚNIOR,

JOÃO

GUALBERTO MOREIRA DE QUEIROZ, CICERO ADALBERTO DE
PAULA VIANA, JOEB BARBOSA GUIMARÃES DE VASCONCELOS),
seja na função de gerente (OTÁVIO LINS LIMA).
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Conforme restou evidenciado nos autos, ao
longo de todo esse período os acusados não se limitaram a praticar um,
mas

muitos

e

variados

crimes

contra

o

sistema

financeiro

nacional, das mais diferentes espécies – somente tendo interrompido o
ciclo criminosos em virtude da intervenção levada a cabo pelo Banco
Central do Brasil, e ainda assim com muita dificuldade, resistência e
sonegação/adulteração de informações.

A análise dos outros dezenove fatos deixou
patente que o cometimento dos crimes não foi algo pontual, alguma
conduta isolada – mas sim o estabelecimento de uma política
institucional, estabelecida e executada fielmente de comum acordo entre
esses acusados.

Não se tratou de mero cometimento de crimes
em concurso de pessoas. Houve, claramente, associação entre todos
eles, de forma estável, com organização e divisão de tarefas, cada qual
responsável por determinada função dentro da trama criminosa, ora para
praticar o ilícito, ora para ocultá-lo. Uns designados para a OBOÉ CFI,
outros para a OBOÉ CARD, outros para a OBOÉ DTVM, alguns para a
ADVISOR – e parte com atuação em mais de uma dessas. Por trás de
cada qual, sempre JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, comandante
maior da quadrilha e controlador de todas as empresas.
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O lapso temporal de cometimento dos ilícitos
(vários anos), a diversidade dos tipos de fraude praticados (foram sete
tipos diferentes de gestão fraudulenta), a variedade dos crimes praticados
(além da gestão fraudulenta, os desvios, a operação de instituição
financeira sem autorização e a tentativa de desvio de bem indisponível),
a quantidade de atos materiais praticados durante a execução, o número
de pessoas envolvidas, a inexistência de qualquer diretor que não tivesse
participação, a complexidade das fraudes, a clara divisão de tarefas,
a organização do grupo, a sistemática adoção de mecanismos de
ocultação dos crimes – tudo isso deixa evidente o caráter estável e
permanente do grupo, bem ainda o manifesto intento criminoso.

Outro indicativo do intento criminoso está no
fato de que o Banco Central do Brasil apurou que as empresas
já estavam em situação de insolvência há muito tempo – de modo que a
manutenção do funcionamento delas, com ocultação dessa situação e
prática de novas fraudes e desvios, deixa evidente que, pelo menos a
partir de determinado momento, essas pessoas somente continuaram
exercendo suas funções com o único e exclusivo propósito de praticarem
crimes e se beneficiarem.

Não tenho dúvidas de que JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS, JOSÉ ALBERTO DE MELO MAYNARD, JOSÉ
ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR, JOÃO GUALBERTO MOREIRA
DE QUEIROZ, CICERO ADALBERTO DE PAULA VIANA, JOEB
BARBOSA GUIMARÃES DE VASCONCELOS e OTÁVIO LINS LIMA. se
associaram, de forma estável e permanente, para o fim de cometerem
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crimes contra o sistema financeiro nacional – somente cessando suas
condutas delitivas após atuação do Banco Central do Brasil. Trata-se de
fato típico, como transcrito acima. E, não havendo causas de exclusão de
ilicitude ou de culpabilidade, os réus devem ser condenados.

Diversa, porém, é a situação de ALEXANDRE
RODRIGUES DA SILVA. A instrução processual revelou que, em
verdade, ele não era diretor, não tinha total compreensão da magnitude
das fraudes existentes no grupo e apenas participou de um tipo de gestão
fraudulenta – e, ainda assim, esta não foi por ele arquitetada, nem foi ele
quem determinou a sua prática, tendo apenas executado meros atos
materiais, na condição de empregado sem maiores poderes de gestão.
Não vislumbrei, em seus atos, dolo de se associar permanentemente ao
grupo para cometer crimes. Ademais, ao contrário do compreendido pelo
Ministério Público Federal, o Sistema CFI não foi desenvolvido com a
única exclusividade de cometimento de fraudes e tinha, sim, utilidade à
empresa (funcionar como sistema de frente de loja, gerar relatórios
gerenciais

etc.),

embora

efetivamente

tenha

sido

utilizado

por

ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, com desvio de sua finalidade
originária, para a prática dos atos materiais de execução de uma das
fraudes. Ao que tudo indica, ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA queria
exercer sua função de programador, o que efetivamente fazia – tendo a
inserção de contratos fictícios sido algo bastante pontual dentro do
universo de suas tarefas, a maior parte delas absolutamente lícita. Tanto
assim que ele continuou trabalhando após a intervenção. Quanto a esta
imputação em particular, ele deve ser absolvido.
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3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, após analisar criteriosamente
cada uma das imputações e alegações defensivas, bem como as provas
constantes

dos

autos

que

compõem

este

processo,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e DECIDO:

1) REJEITAR a denúncia, em relação à
imputação contida no oitavo fato, porquanto
inepta, conforme reconhecido pelo próprio
Ministério Público Federal em suas alegações
finais;

2) REJEITAR a denúncia, em relação à
imputação contida no décimo quarto fato, tendo
em vista essa imputação constituir bis in idem,
como explicitado na fundamentação;

3) ABSOLVER JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS

e

VASCONCELOS

JOSÉ
JÚNIOR

ITAMAR
em

relação

DE
à

imputação contida no segundo fato (aplicação
do princípio da consunção, conforme requerido
pelo Ministério Público Federal);
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4) ABSOLVER JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS

e

VASCONCELOS

JOSÉ
JÚNIOR

ITAMAR
em

relação

DE
à

imputação contida no sexto fato (aplicação do
princípio da consunção, em detrimento do
posicionamento do Ministério Público Federal);

5) ABSOLVER JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS, JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR e JOEB BARBOSA GUIMARÃES DE
VASCONCELOS em relação à imputação
contida no décimo segundo fato (aplicação do
princípio da consunção, conforme requerido
pelo Ministério Público Federal);

6) ABSOLVER JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS

e

VASCONCELOS

JOSÉ
JÚNIOR

ITAMAR
em

relação

DE
à

imputação contida no décimo terceiro fato
(aplicação do princípio da consunção, conforme
requerido pelo Ministério Público Federal);

7) ABSOLVER JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS em relação à imputação contida no
décimo sexto fato (aplicação do princípio da
consunção, em detrimento do posicionamento
do Ministério Público Federal);
Página 382 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

8) ABSOLVER JOSÉ VICENTE DE ASSIS em
relação a todas as imputações que lhe foram
feitas neste processo (sexto e décimo sétimo
fatos);

9) ABSOLVER ALEXANDRE RODRIGUES
SILVA em relação à imputação contida no
vigésimo fato (formação de quadrilha);

10) CONDENAR JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS

pelo

cometimento

dos

crimes

previstos no art. 4º (primeiro, quarto, quinto,
nono, décimo primeiro, décimo quinto e décimo
sétimo fatos – crime único), no art. 5º (por três
vezes em concurso material – terceiro, sétimo,
e décimo fatos), no art. 16 (décimo nono fato) e
no art. 13 (décimo oitavo fato), todos da Lei
Federal nº 7.492/1986, o último deles na forma
do art. 14, II, do Código Penal, bem como no
art. 288 do mesmo Código (vigésimo fato);
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11)

CONDENAR

JOSÉ

ITAMAR

DE

VASCONCELOS JÚNIOR pelo cometimento
dos crimes previstos no art. 4º (primeiro,
quarto, nono e décimo primeiro fatos – crime
único), no art. 5º (por duas vezes em concurso
material – terceiro e sétimo fatos), no art. 16
(décimo

nono

fato),

todos

da

Lei

Federal nº 7.492/1986, bem como no art. 288
do Código Penal (vigésimo fato);

12) CONDENAR OTÁVIO LINS LIMA pelo
cometimento

dos

crimes

previstos

no

art. 4º (primeiro, quarto e nono fatos – crime
único), no art. 16 (décimo nono fato), todos da
Lei Federal nº 7.492/1986, bem como no
art. 288 do Código Penal (vigésimo fato);

13) CONDENAR JOSÉ ALBERTO DE MELO
MAYNARD
previstos
fatos

pelo
no

–

cometimento

art.
crime

4º

dos

(primeiro

e

único)

da

crimes
quarto
Lei

Federal nº 7.492/1986, bem como no art. 288
do Código Penal (vigésimo fato);
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14)

CONDENAR

JOÃO

GUALBERTO

MOREIRA DE QUEIROZ pelo cometimento dos
crimes previstos no art. 4º (primeiro e quarto
fatos

–

crime

Federal

nº

único)

7.492/1986,

bem

da

Lei

como

no

art. 288 do Código Penal (vigésimo fato);

15) CONDENAR CICERO ADALBERTO DE
PAULA VIANA pelo cometimento dos crimes
previstos

no

fatos

–

Federal

nº

art.
crime

4º

(primeiro

e

único)

da

Lei

como

no

7.492/1986,

bem

quarto

art. 288 do Código Penal (vigésimo fato);

16)

CONDENAR

JOEB

BARBOSA

GUIMARÃES

DE

VASCONCELOS

cometimento

dos

crimes

previstos

pelo
no

art. 4º (quarto, quinto e nono fatos – crime
único), bem como no art. 288 do Código Penal
(vigésimo fato);

17) CONDENAR ALEXANDRE RODRIGUES
SILVA pelo cometimento do crime previsto no
art. 4º da Lei Federal nº 7.492/1986 (primeiro
fato).
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4. DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, atento ao critério
trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e ao princípio da
individualização da pena.

4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Antes de abordar especificamente a dosagem
da pena em relação a cada um dos réus, teço algumas considerações
gerais aplicáveis a todos eles, para evitar desnecessária repetição de
argumentos no corpo desta sentença.

Trata-se de explicitar minha visão a respeito
dos critérios a serem considerados no enfrentamento de crimes de
colarinho branco.

Tenho insistido, em minhas decisões, em dar
tratamento adequado (mais rigoroso do que ordinariamente se observa),
aos crimes de colarinho branco.

Os crimes praticados em escritório, embora no
mais das vezes não se concretizem com violência ou grave ameaça, não
são, só por isso, menos graves. Muito pelo contrário. O pobre sai às ruas
e mostra sua face, muitas vezes ciente de que com isso arrisca sua
própria vida, para praticar determinado tipo de ilícito que lhe rende
(e causa à vítima prejuízo de) algumas centenas de reais. O rico, por sua
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vez, permanece em seu confortável gabinete, em sua luxuosa residência,
a maior parte das vezes sequer crendo que com isso arrisca ao menos a
sua liberdade, para surrupiar dezenas de milhões.

Talvez por causarem prejuízos mais difusos e
serem, com isso, em certa medida, mais impessoais, os crimes de
colarinho branco vinham sendo interpretados como de somenos
importância. E isso é de tudo equivocado. São justamente esses crimes
que abalam seriamente a ordem econômica, o sistema financeiro, a
ordem tributária, o meio ambiente, o sistema político. São exatamente
esses crimes que lesam, a um só tempo, dezenas, centenas, milhares ou
mesmo milhões de pessoas. É desproporcional que um roubo de um
celular possa ter pena mais elevada do que uma fraude de milhões.
O pobre rouba para sobreviver, o rico para ostentar.

Não

se

trata,

aqui,

de

adotar

postura

preconceituosa ou de perseguição aos mais abastados. Não é essa a
questão. É absolutamente legítimo pretender alcançar o sucesso
financeiro. É completamente louvável que o indivíduo possa e consiga
acumular riquezas. O que não se pode tolerar, porém, é que esse objetivo
seja alcançado por meios criminosos, especialmente quando estes afetam
de forma expressiva os bens jurídicos de parcela significativa da
sociedade.

A criminalidade econômica também mata, mas
apenas o faz de forma indireta. Os criminosos de colarinho branco
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também roubam (e quantias muito mais expressivas), mas apenas não
usam armas.

Essa visão de que apenas os crimes praticados
contra pessoas determinadas seriam graves é absolutamente arcaica.
Trata-se de interpretação em descompasso com o avanço da sociedade e
da própria teoria dos direitos fundamentais. A sociedade atual é de
massas, de modo que os crimes praticados nesse contexto de
criminalidade econômica são capazes de afetar inúmeras pessoas a um
só tempo. E há muito a teoria dos direitos fundamentais já incorporou as
segunda e terceira dimensões (direitos sociais e direitos difusos). O fato
de esses novos direitos serem, em alguma medida, fluidos não os torna
menos relevantes. O direito penal se presta a tutelar os bens jurídicos
mais importantes – e não há dúvidas de que os direitos sociais, os
coletivos e os difusos são extremamente relevantes e devem, por isso
mesmo, gozar de especial proteção.

A própria dificuldade de descoberta dos crimes
de colarinho branco é outro fator a ser considerado. Em geral, os crimes
violentos são de fácil descoberta e de reduzida complexidade. Já a
criminalidade econômica é extremamente complexa, recheada de
inúmeros mascaramentos, cometida de forma oculta. Isso ainda traz outro
reflexo: para que crimes econômicos sejam investigados, descobertos e
punidos, o sistema de justiça criminal gasta muito mais tempo e dinheiro,
se comparado aos crimes violentos. Esses crimes, portanto, impactam a
própria administração da justiça criminal, que é obrigada a lhes dedicar
parcela considerável de seu tempo e orçamento (basta ver o volume
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deste processo e a extensão desta sentença, que tomou meses de
atenção deste magistrado, afora o considerável trabalho dos agentes do
Banco Central do Brasil, da Polícia Federal e do Ministério Público
Federal, bem ainda dos magistrados de outras instâncias que fatalmente
atuarão no caso).

Também deve ser destacado que os crimes
econômicos violam ainda a tão propalada característica republicana ou
mesmo capitalista relativa à meritocracia e à competência. O sucesso
fraudulento de alguns gera em outros a falsa impressão de que seu
insucesso ou sua penúria decorrem de sua incompetência ou de sua
inabilidade intelectual – quando muitas vezes o que se vê é o
enriquecimento e a vitória pautados exclusivamente na violação às regras
do jogo.

O art. 59 do Código Penal prevê que a pena
deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
É dizer: o crime não pode compensar. Quando uma pessoa decide
praticar um crime, leva em consideração vários aspectos. Dentre estes,
estão precisamente: 1) o risco de o ilícito ser descoberto; 2) o risco de
haver investigação, acusação e condenação definitiva; 3) os efeitos
efetivos que esta condenação pode produzir (pessoais e patrimoniais).
O primeiro ponto é altamente estimulante da criminalidade econômica, já
que, por sua própria natureza e modus operandi, esses delitos são de
difícil revelação. O segundo ponto, igualmente, favorece a decisão de
prosseguir na empreitada criminosa, já que são inúmeros os fatores que
podem prejudicar as investigações (déficit estrutural e de pessoal das
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polícias), a acusação (quantidade de ilícitos a serem denunciados) ou
mesmo o processo judicial (nulidades, condutas protelatórias, sistema
recursal amplíssimo, tempo longo do processo que por vezes não termina
sequer antes de o réu falecer, prescrição etc.). E é no terceiro ponto que
ingressa a possibilidade de o magistrado desestimular o cometimento
desses crimes, buscando a sua prevenção e repressão, tal como
determinado no Código Penal, pois pode ou estabelecer penas brandas
(o que os estimularia) ou então fixar penas severas e compatíveis com a
sua gravidade, aplicando a lei penal de forma proporcional à real
lesividade dos ilícitos, buscando reprimir os seus autores (penas
pessoais)

e

recuperar

o

produto

do

crime

(penas

e

efeitos

patrimoniais) – e, com isso, efetivamente desestimular a sua prática.

O Poder Judiciário não pode ser tolerante ou
leniente com os crimes de escritório. Em um cenário de crise ética e de
inobservância dos valores de honestidade e de integridade (as pessoas
não deveriam delinquir pelo só fato de ser errado), somente por meio da
jurisdição se pode (r)estabelecer a observância da ordem jurídica vigente
(se não deixam de delinquir por reflexão própria, ao menos cumprirão as
normas por receio de serem punidas).

É preciso, portanto, enviar a mensagem
precisa aos criminosos de colarinho branco: é bem provável que
você não seja descoberto, é difícil que você seja efetivamente
punido – mas saiba que, se for, o será de forma extremamente
rigorosa. Então, pense bem antes de se aventurar em sua jornada
criminosa.
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Esta sentença caminha, portanto, no sentido de
ir contra a famigerada coculpabilidade às avessas: situação tão comum,
em que se vê o abrandamento de penas para pessoas com alto poder
econômico e social – quando o correto é justamente o contrário, ou seja,
o recrudescimento da lei penal em relação àqueles que, por suas
condições, não tinham qualquer motivo para delinquir.

Pondero, por fim, que, o Superior Tribunal de
Justiça já assentou que “a dosimetria da pena insere-se dentro de um
juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente” (HC 354.373/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
18/12/2017).

Assim,

dentro

de

meu

juízo

de

discricionariedade racionalmente fundamentado, consigno minha posição
de que a pena deve ser tão maior quanto mais circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal sejam desfavoráveis. Além disso, dentro das
próprias circunstâncias judiciais, considero que algumas são mais
importantes (culpabilidade, circunstâncias, motivos, consequências e
comportamento da vítima) do que outras (antecedentes, conduta social e
personalidade) – pois, em um direito penal do fato, o relevante são os
elementos objetivos e a lesividade do ilícito, e não as questões pessoais
subjetivas ligadas a aspectos intrínsecos do acusado (que mais se
aproximam do direito penal do autor).
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Dito isso, passo à análise da situação de cada
um dos acusados.

4.2. DE JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS

Para o crime de gestão fraudulenta:

A culpabilidade é inteiramente desfavorável
ao acusado. A intensidade de seu dolo e o grau de sua culpa são fatores
a serem considerados. No contexto do feito, a censurabilidade de suas
condutas toma a dianteira em comparação aos demais acusados. O réu
demonstrou absoluto desprezo pelas normas jurídicas, antes, durante e
depois da intervenção, inclusive se apresentando como pessoa indignada
por estar supostamente estar sofrendo uma enorme injustiça, tendo
inclusive processado agentes públicos e credores. Foi o réu quem
arquitetou todo o esquema fraudulento, sendo o seu maior autor
intelectual. Além disso, ostentava a posição não apenas de diretor, mas
de controlador das empresas e tinha, por isso, plenas condições de a
qualquer momento fazer cessar a conduta criminosa de todos os outros.
Outro ponto a ser considerado está no fato de que a instrução processual
revelou que a diretoria recebia valores “por fora”, evidenciando o benefício
pessoal decorrido dos ilícitos. Deve ser levado em conta, ainda, que foi o
réu quem determinou a alteração de relatórios para apresentação de
informações falsas ao Banco Central durante as inspeções – tendo sido
ele, ainda, quem se opôs à apresentação dos dados relativos à situação
de inadimplência dos créditos de cartão de crédito, para tanto
sustentando que estes estavam armazenados em outra empresa
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(do mesmo grupo) não sujeita a fiscalização do Banco Central, em
conduta de verdadeiro escárnio deliberado e obstrução intencional, já que
a instrução revelou que a OBOÉ CFI tinha franco e rápido acesso a
qualquer dado contido na OBOÉ CARD (ou seja: optou, com má-fé, por
guardar dados relevantes à fiscalização em outra empresa, para tentar se
eximir da obrigação de expô-los ao órgão fiscalizador). Ademais, o réu é
pessoa muitíssimo bem instruída (é bacharel em ciências contábeis e
bacharel em direito), possuía posição de inquestionável prestígio social e,
ainda assim, optou por, desnecessariamente, gerir várias instituições de
forma fraudulenta. O réu tinha absoluta condição de viver dignamente,
não sendo o crime uma alternativa a alguma situação de dificuldade.
Ele, enquanto pessoa integrante da elite da sociedade, deve sofrer
reprimenda maior, sendo mais censurável sua conduta, por lhe ser
exigível comportamento exemplar, já que usufruía, em maior grau, dos
benefícios que a civilização coloca à disposição dos mais abastados.

Não há nos autos prova de antecedentes
criminais, ao menos não no sentido técnico da palavra, pelo que tal
circunstância é presumivelmente favorável.

Quanto

à

conduta

social,

não

existem

informações objetivas desabonadoras, pelo que se presume favorável.

Em relação à personalidade, embora esta
pudesse ser inferida como absolutamente perversa, entendo que, à
míngua de elementos objetivos ou técnicos, esta deve ser tida por
favorável.
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Os motivos do crime não destoam daqueles
esperados por quem pratica essa conduta delitiva, pelo que hão de ser
tidos como favoráveis.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. O réu praticou não apenas um, mas sete espécies
diferentes de gestão fraudulenta. O somatório das fraudes alcançou o
patamar de cerca de duas centenas de milhões de reais. Além disso, as
fraudes

tiveram

grau

de

complexidade

consideravelmente

alto.

Acresça-se que as fraudes envolveram não apenas uma, mas quatro
empresas, uma delas inclusive não abarcada, em um momento inicial,
pela competência de fiscalização do Banco Central, o que, no contexto
dos autos, se mostrou ser intencional, já que as informações
comprometedoras do grupo ficavam armazenadas justamente nesta
empresa, evitando que a fraude fosse descoberta. Tratou-se, segundo
agentes do Banco Central, como já se mencionou nesta sentença, da
maior fraude da história do sistema financeiro nacional.

Quanto às consequências do crime, estas
também são desfavoráveis. Com efeito, graças à forma fraudulenta de
gerir as empresas, estas foram levadas à falência, com passivo a
descoberto de dezenas de milhões de reais, em franco prejuízo de
inúmeros credores, inclusive clientes. Aliás, dentre os prejudicados, está o
próprio FGC, que teve com arcar com nada menos do que
R$ 159.169.982,60 a título de indenizações aos clientes da OBOÉ.
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O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 09 anos
de reclusão e 108 dias-multa.

Reconheço a agravante do art. 62, I, do Código
Penal, considerando se tratar do líder do grupo e de quem arquitetou e
coordenou as fraudes, para elevar a pena em um sexto, ou seja, para
10 anos e 06 meses de reclusão e 126 dias-multa, que torno definitiva,
ante a ausência de atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Para o primeiro crime de desvio:

A culpabilidade é inteiramente desfavorável
ao acusado, como já mencionado acima.

Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. O patamar desviado (R$ 9.714.972,13) é exorbitante.
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As

consequências

do

crime

são

desfavoráveis, como já abordado.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 04 anos
de reclusão e 48 dias-multa.

Reconheço a agravante do art. 62, I, do Código
Penal, considerando se tratar do líder do grupo e de quem arquitetou e
coordenou o desvio, para elevar a pena em um sexto, ou seja, para
04 anos e 08 meses de reclusão e 56 dias-multa, que torno definitiva,
ante a ausência de atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Para o segundo crime de desvio:

A culpabilidade é inteiramente desfavorável
ao acusado, como já mencionado acima.
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Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. O patamar desviado (R$ 10.343.643,19) é exorbitante.

As

consequências

do

crime

são

desfavoráveis, como já abordado.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 04 anos
de reclusão e 48 dias-multa.

Reconheço a agravante do art. 62, I, do Código
Penal, considerando se tratar do líder do grupo e de quem arquitetou e
coordenou o desvio, para elevar a pena em um sexto, ou seja, para
04 anos e 08 meses de reclusão e 56 dias-multa, que torno definitiva,
ante a ausência de atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.
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Para o terceiro crime de desvio:

A culpabilidade é inteiramente desfavorável
ao acusado, como já mencionado acima.

Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. O patamar desviado (R$ 50.000.000,00) é exorbitante.
Considerando que este montante é significativamente superior ao dos
demais desvios, a pena-base será fixada também em patamar superior.

As

consequências

do

crime

são

desfavoráveis, como já abordado.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 05 anos
de reclusão e 60 dias-multa.
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Deixo, neste ilícito, de aplicar a agravante do
art. 62, I, do Código Penal, tendo em vista que, neste episódio, o réu foi o
único condenado. Por isso, torno a pena definitiva, ante a ausência de
atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Para o crime de tentativa de desvio de bem
indisponível:

A culpabilidade é inteiramente desfavorável
ao acusado, como já mencionado acima.

Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. Além de a tentativa de desvio de bem em questão ter se
dado mediante uso de documento falso, essa conduta tinha o condão de
afastar todo o patrimônio imobiliário do grupo dos efeitos da intervenção,
em franco prejuízo dos credores.

As

consequências

do

crime

são

desfavoráveis, como já abordado.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.
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Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 04 anos
de reclusão e 48 dias-multa.

Deixo, neste ilícito, de aplicar a agravante do
art. 62, I, do Código Penal, tendo em vista que, neste episódio, o réu foi o
único condenado.

Não há atenuantes. Reconheço a causa de
diminuição referente à tentativa e reduzo a pena em um terço, ou seja,
para 02 anos e 08 meses de reclusão e 32 dias-multa, que torno
definitiva, ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição.
Consigno que arbitrei a redução no patamar mínimo porque o autor se
aproximou sobremaneira do resultado, tendo inclusive conseguido alterar,
no registro mercantil, o quadro societário da empresa, somente não
obtendo o resultado em virtude de diligência extraordinária do agente do
Banco Central.

Para o crime de operação de instituição
financeira sem autorização:

A culpabilidade é inteiramente desfavorável
ao acusado, como já mencionado acima.
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Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. A operação da ADVISOR no mercado marginal foi
essencial para o cometimento de muitos dos outros crimes reconhecidos
na sentença. Graças à significativa movimentação sempre em espécie
constatada, foram possíveis os desvios – e, o que é pior, que se
impedisse o rastreio do destino dos valores. Também em virtude de sua
atuação

foi possível

elevar

a

captação

de

recursos

por

fora,

retroalimentando as demais fraudes. Outro ponto a ser considerado é que
ela poderia ser utilizada inclusive para fins de lavagem de dinheiro, tendo
em vista os títulos ao portador expedidos e a movimentação de valores
em espécie.

As

consequências

do

crime

são

desfavoráveis, como já abordado.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.
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Por isso, estabeleço a pena-base em 02 anos e
03 meses de reclusão e 27 dias-multa.

Reconheço a agravante do art. 62, I, do Código
Penal, considerando se tratar do líder do grupo e de quem arquitetou e
coordenou o desvio, para elevar a pena em um sexto, ou seja, para
02 anos e 07 meses e 15 dias de reclusão e 31 dias-multa, que torno
definitiva, ante a ausência de atenuantes, causas de aumento ou de
diminuição.

Para o crime de formação de quadrilha:

A culpabilidade é inteiramente desfavorável
ao acusado, como já mencionado acima.

Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis.

Estabeleceu-se

estrutura

criminosa

extremamente

complexa, composta por quatro empresas, todos os diretores dessas
empresas e alguns empregados, com elevada organização, alto poder
econômico e social, divisão de tarefas, adoção de inúmeros cuidados
para ocultação do caráter criminoso do grupo.

Página 402 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

As consequências do crime são igualmente
desfavoráveis. O crime de quadrilha, como se sabe, é formal, de modo
que se consuma mesmo que o grupo não pratique o crime. Mas não foi o
caso. Eles praticaram. E praticaram muitos. E causaram muitos danos, a
muitas pessoas. Graças ao grupo criminoso estabelecido, as empresas
faliram, prejudicando inúmeros credores.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 02 anos e
06 meses de reclusão e 30 dias-multa, que torno definitiva, ante a
ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de
diminuição.

Registro que deixei, neste ilícito, de aplicar a
agravante do art. 62, I, do Código Penal, por considerar que, em alguma
medida, esta já integra a própria tipicidade, já tendo a coordenação sido
levada em conta na fixação da pena-base.
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Totalização das penas:

Reconheço o concurso material entre os delitos
praticados e totalizo as penas de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS
em 32 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 391 dias-multa, estes
no patamar de um quinto do salário mínimo vigente em 09/2011.

O regime inicial de cumprimento será o
fechado (art. 33, § 2º, a, Código Penal).

Inviável a substituição por pena restritiva de
direito (art. 44, I, do Código Penal) ou a concessão da suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade,
conforme fundamentado no item 7 desta sentença.

4.3. DE JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR

Para o crime de gestão fraudulenta:

A culpabilidade é desfavorável ao acusado,
embora em grau menos intenso do que o de seu superior hierárquico.
Com efeito, o réu estava em segundo lugar na cadeia de comando da
empresa gerida fraudulentamente. Ademais, no uso de seu poder de
gestão, deu várias ordens ilegais a diversos subordinados, muitos dos
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quais sem conhecimento do contexto maior de ilicitudes praticadas no
âmbito da empresa – pessoas essas que poderiam, inclusive, ter vindo
indevidamente a responder por esses atos, cível, administrativa ou até
penalmente. Além disso, tinha atuação direta e pessoal não apenas em
uma, mas em pelo menos três das empresas do grupo que eram
utilizadas para desenvolvimento das fraudes. Outro ponto a ser
considerado está no fato de que a instrução processual revelou que a
diretoria recebia valores “por fora”, evidenciando o benefício pessoal
decorrido dos ilícitos.

Não há nos autos prova de antecedentes
criminais, ao menos não no sentido técnico da palavra, pelo que tal
circunstância é presumivelmente favorável.

Quanto

à

conduta

social,

não

existem

informações objetivas desabonadoras, pelo que se presume favorável.

Em relação à personalidade, embora esta
pudesse ser inferida em seu desfavor, entendo que, à míngua de
elementos objetivos ou técnicos, esta deve ser tida por favorável.

Os motivos do crime não destoam daqueles
esperados por quem pratica essa conduta delitiva, pelo que hão de ser
tidos como favoráveis.
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As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. O réu praticou não apenas um, mas quatro espécies
diferentes de gestão fraudulenta. O somatório das fraudes alcançou o
patamar de cerca de duas centenas de milhões de reais. Além disso, as
fraudes

tiveram

grau

de

complexidade

consideravelmente

alto.

Acresça-se que as fraudes envolveram não apenas uma, mas quatro
empresas, uma delas inclusive não abarcada, em um momento inicial,
pela competência de fiscalização do Banco Central, o que, no contexto
dos autos, se mostrou ser intencional, já que as informações
comprometedoras do grupo ficavam armazenadas justamente nesta
empresa, evitando que a fraude fosse descoberta. Tratou-se, segundo
agentes do Banco Central, como já se mencionou nesta sentença, da
maior fraude da história do sistema financeiro nacional.

Quanto às consequências do crime, estas
também são desfavoráveis. Com efeito, graças à forma fraudulenta de
gerir as empresas, estas foram levadas à falência, com passivo a
descoberto de dezenas de milhões de reais, em franco prejuízo de
inúmeros credores, inclusive clientes. Aliás, dentre os prejudicados, está o
próprio FGC, que teve com arcar com nada menos do que
R$ 159.169.982,60 a título de indenizações aos clientes da OBOÉ.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.
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Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 07 anos
de reclusão e 84 dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de
agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Para o primeiro crime de desvio:

A culpabilidade é desfavorável ao acusado,
embora em grau menos intenso do que o de seu superior hierárquico,
como já mencionado acima.

Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. O patamar desviado (R$ 9.714.972,13) é exorbitante.

As

consequências

do

crime

são

desfavoráveis, como já abordado.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.
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Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 03 anos e
06 meses de reclusão e 42 dias-multa, que torno definitiva, ante a
ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de
diminuição.

Para o segundo crime de desvio:

A culpabilidade é desfavorável ao acusado,
embora em grau menos intenso do que o de seu superior hierárquico,
como já mencionado acima.

Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. O patamar desviado (R$ 10.343.643,19) é exorbitante.

As

consequências

do

crime

são

desfavoráveis, como já abordado.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.
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Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 03 anos e
06 meses de reclusão e 42 dias-multa, que torno definitiva, ante a
ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de
diminuição.

Para o crime de operação de instituição
financeira sem autorização:

A culpabilidade é desfavorável ao acusado,
embora em grau menos intenso do que o de seu superior hierárquico,
como já mencionado acima.

Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. A operação da ADVISOR no mercado marginal foi
essencial para o cometimento de muitos dos outros crimes reconhecidos
na sentença. Graças à significativa movimentação sempre em espécie
constatada, foram possíveis os desvios – e, o que é pior, que se
impedisse o rastreio do destino dos valores. Também em virtude de sua
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atuação

foi possível

elevar

a

captação

de

recursos

por

fora,

retroalimentando as demais fraudes. Outro ponto a ser considerado é que
ela poderia ser utilizada inclusive para fins de lavagem de dinheiro, tendo
em vista os títulos ao portador expedidos e a movimentação de valores
em espécie.

As

consequências

do

crime

são

desfavoráveis, como já abordado.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 02 anos
de reclusão e 24 dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de
agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Para o crime de formação de quadrilha:

A culpabilidade é desfavorável ao acusado,
embora em grau menos intenso do que o de seu superior hierárquico,
como já mencionado acima.

Página 410 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis.

Estabeleceu-se

estrutura

criminosa

extremamente

complexa, composta por quatro empresas, todos os diretores dessas
empresas e alguns empregados, com elevada organização, alto poder
econômico e social, divisão de tarefas, adoção de inúmeros cuidados
para ocultação do caráter criminoso do grupo.

As consequências do crime são igualmente
desfavoráveis. O crime de quadrilha, como se sabe, é formal, de modo
que se consuma mesmo que o grupo não pratique o crime. Mas não foi o
caso. Eles praticaram. E praticaram muitos. E causaram muitos danos, a
muitas pessoas. Graças ao grupo criminoso estabelecido, as empresas
faliram, prejudicando inúmeros credores.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.
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Por isso, estabeleço a pena-base em 02 anos e
02 meses de reclusão e 26 dias-multa, que torno definitiva, ante a
ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de
diminuição.

Totalização das penas:

Reconheço o concurso material entre os delitos
praticados e totalizo as penas de JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS
JÚNIOR em 18 anos e 02 meses de reclusão e 218 dias-multa, estes
no patamar de um décimo do salário mínimo vigente em 09/2011.

O regime inicial de cumprimento será o
fechado (art. 33, § 2º, a, Código Penal).

Inviável a substituição por pena restritiva de
direito (art. 44, I, do Código Penal) ou a concessão da suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Permito

que

réu

recorra

em

liberdade,

considerando que respondeu a todo o processo em liberdade e não
vislumbro, em relação a ele, risco à ordem pública e econômica, ou à
aplicação da lei penal, não estando presentes os requisitos para
decretação da prisão preventiva.
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4.4. DE OTÁVIO LINS LIMA

Para o crime de gestão fraudulenta:

A culpabilidade é, no contexto criminoso,
favorável ao acusado, pois se tratava de pessoa do terceiro escalão de
comando dentro da empresa, não havendo, ainda, informações de que
tenha se beneficiado com as condutas ilícitas, mas apenas prestado apoio
operacional na execução dos crimes. Embora censurável a sua conduta
por ter agido de foram consciente, entendo que sua situação pessoal não
alcança reprovabilidade que exorbita do que é inerente à própria
tipicidade.

Não há nos autos prova de antecedentes
criminais, ao menos não no sentido técnico da palavra, pelo que tal
circunstância é presumivelmente favorável.

Quanto

à

conduta

social,

não

existem

informações objetivas desabonadoras, pelo que se presume favorável.

Em relação à personalidade, embora esta
pudesse ser inferida em seu desfavor, entendo que, à míngua de
elementos objetivos ou técnicos, esta deve ser tida por favorável.

Os motivos do crime não destoam daqueles
esperados por quem pratica essa conduta delitiva, pelo que hão de ser
tidos como favoráveis.
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As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. O réu praticou não apenas um, mas três espécies
diferentes de gestão fraudulenta. O somatório das fraudes alcançou o
patamar de cerca de duas centenas de milhões de reais. Além disso, as
fraudes

tiveram

grau

de

complexidade

consideravelmente

alto.

Acresça-se que as fraudes envolveram não apenas uma, mas quatro
empresas, uma delas inclusive não abarcada, em um momento inicial,
pela competência de fiscalização do Banco Central, o que, no contexto
dos autos, se mostrou ser intencional, já que as informações
comprometedoras do grupo ficavam armazenadas justamente nesta
empresa, evitando que a fraude fosse descoberta. Tratou-se, segundo
agentes do Banco Central, como já se mencionou nesta sentença, da
maior fraude da história do sistema financeiro nacional.

Quanto às consequências do crime, estas
também são desfavoráveis. Com efeito, graças à forma fraudulenta de
gerir as empresas, estas foram levadas à falência, com passivo a
descoberto de dezenas de milhões de reais, em franco prejuízo de
inúmeros credores, inclusive clientes. Aliás, dentre os prejudicados, está o
próprio FGC, que teve com arcar com nada menos do que
R$ 159.169.982,60 a título de indenizações aos clientes da OBOÉ.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.
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Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 06 anos
de reclusão e 72 dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de
agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Para o crime de operação de instituição
financeira sem autorização:

A culpabilidade é favorável ao acusado, como
já mencionado acima.

Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. A operação da ADVISOR no mercado marginal foi
essencial para o cometimento de muitos dos outros crimes reconhecidos
na sentença. Graças à significativa movimentação sempre em espécie
constatada, foram possíveis os desvios – e, o que é pior, que se
impedisse o rastreio do destino dos valores. Também em virtude de sua
atuação

foi possível

elevar

a

captação

de

recursos

por

fora,

retroalimentando as demais fraudes. Outro ponto a ser considerado é que
ela poderia ser utilizada inclusive para fins de lavagem de dinheiro, tendo
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em vista os títulos ao portador expedidos e a movimentação de valores
em espécie.

As

consequências

do

crime

são

desfavoráveis, como já abordado.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 01 ano e
06 meses de reclusão e 18 dias-multa, que torno definitiva, ante a
ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de
diminuição.

Para o crime de formação de quadrilha:

A culpabilidade é favorável ao acusado, como
já mencionado acima.

Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.
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As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis.

Estabeleceu-se

estrutura

criminosa

extremamente

complexa, composta por quatro empresas, todos os diretores dessas
empresas e alguns empregados, com elevada organização, alto poder
econômico e social, divisão de tarefas, adoção de inúmeros cuidados
para ocultação do caráter criminoso do grupo.

As consequências do crime são igualmente
desfavoráveis. O crime de quadrilha, como se sabe, é formal, de modo
que se consuma mesmo que o grupo não pratique o crime. Mas não foi o
caso. Eles praticaram. E praticaram muitos. E causaram muitos danos, a
muitas pessoas. Graças ao grupo criminoso estabelecido, as empresas
faliram, prejudicando inúmeros credores.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 01 ano e
06 meses de reclusão e 18 dias-multa, que torno definitiva, ante a
ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de
diminuição.
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Totalização das penas:

Reconheço o concurso material entre os delitos
praticados

e

totalizo

as

penas

de

OTÁVIO

LINS

LIMA

em

09 anos de reclusão e 108 dias-multa, estes no patamar de um
vigésimo do salário mínimo vigente em 09/2011.

O regime inicial de cumprimento será o
fechado (art. 33, § 2º, a, Código Penal).

Inviável a substituição por pena restritiva de
direito (art. 44, I, do Código Penal) ou a concessão da suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Permito

que

réu

recorra

em

liberdade,

considerando que respondeu a todo o processo em liberdade e não
vislumbro, em relação a ele, risco à ordem pública e econômica, ou à
aplicação da lei penal, não estando presentes os requisitos para
decretação da prisão preventiva.
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4.5.

DE

JOSÉ

ALBERTO

DE

MELO

MAYNARD

Para o crime de gestão fraudulenta:

A culpabilidade é desfavorável ao acusado,
embora em grau menos intenso do que o de seu superior hierárquico.
Além disso, era não apenas diretor, mas o próprio presidente da empresa.
Com efeito, o réu estava em primeiro lugar na cadeia de comando da
empresa gerida fraudulentamente. Pondere-se que a empresa que geria
teve participação fundamental e decisiva para sucesso das fraudes.
Ademais, no uso de seu poder de gestão, deu várias ordens ilegais a
diversos subordinados, muitos dos quais sem conhecimento do contexto
maior de ilicitudes praticadas no âmbito da empresa – pessoas essas que
poderiam, inclusive, ter vindo indevidamente a responder por esses atos,
cível, administrativa ou até penalmente. Outro ponto a ser considerado
está no fato de que a instrução processual revelou que a diretoria recebia
valores “por fora”, evidenciando o benefício pessoal decorrido dos ilícitos.
Além disso, o réu é pessoa muitíssimo bem instruída (é administrador de
empresas,

tem

inquestionável

mestrado
prestígio

em
social

economia),
e,

ainda

possuía
assim,

posição
optou

de
por,

desnecessariamente, gerir a instituição fraudulentamente. O réu tinha
absoluta condição de viver dignamente, não sendo o crime uma
alternativa a alguma situação de dificuldade. Ele, enquanto pessoa
integrante da elite da sociedade, deve sofrer reprimenda maior, sendo
mais censurável sua conduta, por lhe ser exigível comportamento
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exemplar, já que usufruía, em maior grau, dos benefícios que a civilização
coloca à disposição dos mais abastados.

Não há nos autos prova de antecedentes
criminais, ao menos não no sentido técnico da palavra, pelo que tal
circunstância é presumivelmente favorável.

Quanto

à

conduta

social,

não

existem

informações objetivas desabonadoras, pelo que se presume favorável.

Em relação à personalidade, embora esta
pudesse ser inferida em seu desfavor, entendo que, à míngua de
elementos objetivos ou técnicos, esta deve ser tida por favorável.

Os motivos do crime não destoam daqueles
esperados por quem pratica essa conduta delitiva, pelo que hão de ser
tidos como favoráveis.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. O réu praticou não apenas um, mas duas espécies
diferentes de gestão fraudulenta. O somatório das fraudes alcançou o
patamar de cerca de duas centenas de milhões de reais. Além disso, as
fraudes

tiveram

grau

de

complexidade

consideravelmente

alto.

Acresça-se que as fraudes envolveram não apenas uma, mas quatro
empresas, uma delas inclusive não abarcada, em um momento inicial,
pela competência de fiscalização do Banco Central, o que, no contexto
dos autos, se mostrou ser intencional, já que as informações
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comprometedoras do grupo ficavam armazenadas justamente nesta
empresa, evitando que a fraude fosse descoberta. Tratou-se, segundo
agentes do Banco Central, como já se mencionou nesta sentença, da
maior fraude da história do sistema financeiro nacional.

Quanto às consequências do crime, estas
também são desfavoráveis. Com efeito, graças à forma fraudulenta de
gerir as empresas, estas foram levadas à falência, com passivo a
descoberto de dezenas de milhões de reais, em franco prejuízo de
inúmeros credores, inclusive clientes. Aliás, dentre os prejudicados, está o
próprio FGC, que teve com arcar com nada menos do que
R$ 159.169.982,60 a título de indenizações aos clientes da OBOÉ.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 08 anos e
03 meses de reclusão e 99 dias-multa.

Reconheço a agravante do art. 62, I, do Código
Penal, considerando se tratar de pessoa do primeiro escalão do grupo
criminoso, responsável pela interseção entre a OBOÉ CARD e as demais
empresas do grupo.
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Deixo, porém, de promover a exasperação da
pena em virtude da agravante, haja vista a presença da atenuante do
art. 65, I do Código Penal (idade superior a 70 anos), ficando
compensadas no particular.

Por isso, torno definitiva a pena, ante a
ausência de outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de
diminuição.

Para o crime de formação de quadrilha:

A culpabilidade é desfavorável ao acusado,
como já mencionado acima.

Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis.

Estabeleceu-se

estrutura

criminosa

extremamente

complexa, composta por quatro empresas, todos os diretores dessas
empresas e alguns empregados, com elevada organização, alto poder
econômico e social, divisão de tarefas, adoção de inúmeros cuidados
para ocultação do caráter criminoso do grupo.
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As consequências do crime são igualmente
desfavoráveis. O crime de quadrilha, como se sabe, é formal, de modo
que se consuma mesmo que o grupo não pratique o crime. Mas não foi o
caso. Eles praticaram. E praticaram muitos. E causaram muitos danos, a
muitas pessoas. Graças ao grupo criminoso estabelecido, as empresas
faliram, prejudicando inúmeros credores.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 02 anos e
05 meses de reclusão e 29 dias-multa.

Reconheço a atenuante do art. 65, I do Código
Penal (idade superior a 70 anos) e reduzo a pena em um sexto, ou seja,
para 02 anos e 25 dias de reclusão e 24 dias-multa, que torno definitiva,
ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de
diminuição.

Registro que deixei, neste ilícito, de aplicar a
agravante do art. 62, I, do Código Penal, por considerar que, em alguma
medida, esta já integra a própria tipicidade, já tendo a coordenação sido
levada em conta na fixação da pena-base.
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Totalização das penas:

Reconheço o concurso material entre os delitos
praticados e totalizo as penas de JOSÉ ALBERTO DE MELO
MAYNARD em 10 anos, 03 meses e 25 dias de reclusão e
123 dias-multa, estes no patamar de um décimo do salário mínimo
vigente em 09/2011.

O regime inicial de cumprimento será o
fechado (art. 33, § 2º, a, Código Penal).

Inviável a substituição por pena restritiva de
direito (art. 44, I, do Código Penal) ou a concessão da suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Permito

que

réu

recorra

em

liberdade,

considerando que respondeu a todo o processo em liberdade e não
vislumbro, em relação a ele, risco à ordem pública e econômica, ou à
aplicação da lei penal, não estando presentes os requisitos para
decretação da prisão preventiva.
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4.6. DE JOÃO GUALBERTO MOREIRA DE
QUEIROZ

Para o crime de gestão fraudulenta:

A culpabilidade é desfavorável ao acusado,
embora em grau menos intenso do que o de seu superior hierárquico.
Com efeito, o réu estava em segundo lugar na cadeia de comando da
empresa gerida fraudulentamente. Pondere-se que a empresa que geria
teve participação fundamental e decisiva para sucesso das fraudes
Ademais, no uso de seu poder de gestão, deu várias ordens ilegais a
diversos subordinados, muitos dos quais sem conhecimento do contexto
maior de ilicitudes praticadas no âmbito da empresa – pessoas essas que
poderiam, inclusive, ter vindo indevidamente a responder por esses atos,
cível, administrativa ou até penalmente. Outro ponto a ser considerado
está no fato de que a instrução processual revelou que a diretoria recebia
valores “por fora”, evidenciando o benefício pessoal decorrido dos ilícitos.
Além disso, o réu é pessoa muitíssimo bem instruída (é administrador de
empresas, com especialização na área de tecnologia), possuía posição
de

inquestionável

prestígio

social

e,

ainda

assim,

optou

por,

desnecessariamente, gerir a instituição fraudulentamente. O réu tinha
absoluta condição de viver dignamente, não sendo o crime uma
alternativa a alguma situação de dificuldade. Ele, enquanto pessoa
integrante da elite da sociedade, deve sofrer reprimenda maior, sendo
mais censurável sua conduta, por lhe ser exigível comportamento
exemplar, já que usufruía, em maior grau, dos benefícios que a civilização
coloca à disposição dos mais abastados.
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Não há nos autos prova de antecedentes
criminais, ao menos não no sentido técnico da palavra, pelo que tal
circunstância é presumivelmente favorável.

Quanto

à

conduta

social,

não

existem

informações objetivas desabonadoras, pelo que se presume favorável.

Em relação à personalidade, embora esta
pudesse ser inferida em seu desfavor, entendo que, à míngua de
elementos objetivos ou técnicos, esta deve ser tida por favorável.

Os motivos do crime não destoam daqueles
esperados por quem pratica essa conduta delitiva, pelo que hão de ser
tidos como favoráveis.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. O réu praticou não apenas um, mas duas espécies
diferentes de gestão fraudulenta. O somatório das fraudes alcançou o
patamar de cerca de duas centenas de milhões de reais. Além disso, as
fraudes

tiveram

grau

de

complexidade

consideravelmente

alto.

Acresça-se que as fraudes envolveram não apenas uma, mas quatro
empresas, uma delas inclusive não abarcada, em um momento inicial,
pela competência de fiscalização do Banco Central, o que, no contexto
dos autos, se mostrou ser intencional, já que as informações
comprometedoras do grupo ficavam armazenadas justamente nesta
empresa, evitando que a fraude fosse descoberta. Tratou-se, segundo
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agentes do Banco Central, como já se mencionou nesta sentença, da
maior fraude da história do sistema financeiro nacional.

Quanto às consequências do crime, estas
também são desfavoráveis. Com efeito, graças à forma fraudulenta de
gerir as empresas, estas foram levadas à falência, com passivo a
descoberto de dezenas de milhões de reais, em franco prejuízo de
inúmeros credores, inclusive clientes. Aliás, dentre os prejudicados, está o
próprio FGC, que teve com arcar com nada menos do que
R$ 159.169.982,60 a título de indenizações aos clientes da OBOÉ.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 07 anos
de reclusão e 84 dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de
agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Para o crime de formação de quadrilha:

A culpabilidade é desfavorável ao acusado,
embora em grau menos intenso do que o de seu superior hierárquico,
como já mencionado acima.
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Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis.

Estabeleceu-se

estrutura

criminosa

extremamente

complexa, composta por quatro empresas, todos os diretores dessas
empresas e alguns empregados, com elevada organização, alto poder
econômico e social, divisão de tarefas, adoção de inúmeros cuidados
para ocultação do caráter criminoso do grupo.

As consequências do crime são igualmente
desfavoráveis. O crime de quadrilha, como se sabe, é formal, de modo
que se consuma mesmo que o grupo não pratique o crime. Mas não foi o
caso. Eles praticaram. E praticaram muitos. E causaram muitos danos, a
muitas pessoas. Graças ao grupo criminoso estabelecido, as empresas
faliram, prejudicando inúmeros credores.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.
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Por isso, estabeleço a pena-base em 02 anos e
02 meses de reclusão e 26 dias-multa, que torno definitiva, ante a
ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de
diminuição.

Totalização das penas:

Reconheço o concurso material entre os delitos
praticados e totalizo as penas de JOSÉ ALBERTO DE MELO
MAYNARD em 09 anos e 02 meses de reclusão e 110 dias-multa,
estes no patamar de um décimo do salário mínimo vigente em
09/2011.

O regime inicial de cumprimento será o
fechado (art. 33, § 2º, a, Código Penal).

Inviável a substituição por pena restritiva de
direito (art. 44, I, do Código Penal) ou a concessão da suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Permito

que

réu

recorra

em

liberdade,

considerando que respondeu a todo o processo em liberdade e não
vislumbro, em relação a ele, risco à ordem pública e econômica, ou à
aplicação da lei penal, não estando presentes os requisitos para
decretação da prisão preventiva.
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4.7. DE CICERO ADALBERTO DE PAULA
VIANA

Para o crime de gestão fraudulenta:

A culpabilidade é desfavorável ao acusado,
embora em grau menos intenso do que o de seu superior hierárquico.
Com efeito, o réu estava em segundo lugar na cadeia de comando da
empresa gerida fraudulentamente. Pondere-se que a empresa que geria
teve participação fundamental e decisiva para sucesso das fraudes
Ademais, no uso de seu poder de gestão, deu várias ordens ilegais a
diversos subordinados, muitos dos quais sem conhecimento do contexto
maior de ilicitudes praticadas no âmbito da empresa – pessoas essas que
poderiam, inclusive, ter vindo indevidamente a responder por esses atos,
cível, administrativa ou até penalmente. Outro ponto a ser considerado
está no fato de que a instrução processual revelou que a diretoria recebia
valores “por fora”, evidenciando o benefício pessoal decorrido dos ilícitos.
Além disso, o réu é pessoa muitíssimo bem instruída (é administrador de
empresas,

com

inquestionável

mestrado
prestígio

em
social

economia),
e,

ainda

possuía
assim,

posição
optou

de
por,

desnecessariamente, gerir a instituição fraudulentamente. O réu tinha
absoluta condição de viver dignamente, não sendo o crime uma
alternativa a alguma situação de dificuldade. Ele, enquanto pessoa
integrante da elite da sociedade, deve sofrer reprimenda maior, sendo
mais censurável sua conduta, por lhe ser exigível comportamento
exemplar, já que usufruía, em maior grau, dos benefícios que a civilização
coloca à disposição dos mais abastados.
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Não há nos autos prova de antecedentes
criminais, ao menos não no sentido técnico da palavra, pelo que tal
circunstância é presumivelmente favorável.

Quanto

à

conduta

social,

não

existem

informações objetivas desabonadoras, pelo que se presume favorável.

Em relação à personalidade, embora esta
pudesse ser inferida em seu desfavor, entendo que, à míngua de
elementos objetivos ou técnicos, esta deve ser tida por favorável.

Os motivos do crime não destoam daqueles
esperados por quem pratica essa conduta delitiva, pelo que hão de ser
tidos como favoráveis.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. O réu praticou não apenas um, mas duas espécies
diferentes de gestão fraudulenta. O somatório das fraudes alcançou o
patamar de cerca de duas centenas de milhões de reais. Além disso, as
fraudes

tiveram

grau

de

complexidade

consideravelmente

alto.

Acresça-se que as fraudes envolveram não apenas uma, mas quatro
empresas, uma delas inclusive não abarcada, em um momento inicial,
pela competência de fiscalização do Banco Central, o que, no contexto
dos autos, se mostrou ser intencional, já que as informações
comprometedoras do grupo ficavam armazenadas justamente nesta
empresa, evitando que a fraude fosse descoberta. Tratou-se, segundo
Página 431 de 459
Danilo Dias Vasconcelos de Almeida
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA 5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
32ª VARA FEDERAL – CRIMINAL

agentes do Banco Central, como já se mencionou nesta sentença, da
maior fraude da história do sistema financeiro nacional.

Quanto às consequências do crime, estas
também são desfavoráveis. Com efeito, graças à forma fraudulenta de
gerir as empresas, estas foram levadas à falência, com passivo a
descoberto de dezenas de milhões de reais, em franco prejuízo de
inúmeros credores, inclusive clientes. Aliás, dentre os prejudicados, está o
próprio FGC, que teve com arcar com nada menos do que
R$ 159.169.982,60 a título de indenizações aos clientes da OBOÉ.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 07 anos
de reclusão e 84 dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de
agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Para o crime de formação de quadrilha:

A culpabilidade é desfavorável ao acusado,
embora em grau menos intenso do que o de seu superior hierárquico,
como já mencionado acima.
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Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis.

Estabeleceu-se

estrutura

criminosa

extremamente

complexa, composta por quatro empresas, todos os diretores dessas
empresas e alguns empregados, com elevada organização, alto poder
econômico e social, divisão de tarefas, adoção de inúmeros cuidados
para ocultação do caráter criminoso do grupo.

As consequências do crime são igualmente
desfavoráveis. O crime de quadrilha, como se sabe, é formal, de modo
que se consuma mesmo que o grupo não pratique o crime. Mas não foi o
caso. Eles praticaram. E praticaram muitos. E causaram muitos danos, a
muitas pessoas. Graças ao grupo criminoso estabelecido, as empresas
faliram, prejudicando inúmeros credores.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.
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Por isso, estabeleço a pena-base em 02 anos e
02 meses de reclusão e 26 dias-multa, que torno definitiva, ante a
ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de
diminuição.

Totalização das penas:

Reconheço o concurso material entre os delitos
praticados e totalizo as penas de CICERO ADALBERTO DE PALA
VIANA em 09 anos e 02 meses de reclusão e 110 dias-multa, estes no
patamar de um décimo do salário mínimo vigente em 09/2011.

O regime inicial de cumprimento será o
fechado (art. 33, § 2º, a, Código Penal).

Inviável a substituição por pena restritiva de
direito (art. 44, I, do Código Penal) ou a concessão da suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Permito

que

réu

recorra

em

liberdade,

considerando que respondeu a todo o processo em liberdade e não
vislumbro, em relação a ele, risco à ordem pública e econômica, ou à
aplicação da lei penal, não estando presentes os requisitos para
decretação da prisão preventiva.
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4.8. DE JOEB BARBOSA GUIMARÃES DE
VASCONCELOS

Para o crime de gestão fraudulenta:

A culpabilidade é desfavorável ao acusado,
embora em grau menos intenso do que o de seu superior hierárquico.
Com efeito, o réu estava em segundo lugar na cadeia de comando da
empresa gerida fraudulentamente. Ademais, no uso de seu poder de
gestão, deu várias ordens ilegais a diversos subordinados, muitos dos
quais sem conhecimento do contexto maior de ilicitudes praticadas no
âmbito da empresa – pessoas essas que poderiam, inclusive, ter vindo
indevidamente a responder por esses atos, cível, administrativa ou até
penalmente. Além disso, tinha atuação direta e pessoal não apenas em
uma, mas em pelo menos duas das empresas do grupo que eram
utilizadas para desenvolvimento das fraudes. Outro ponto a ser
considerado está no fato de que a instrução processual revelou que a
diretoria recebia valores “por fora”, evidenciando o benefício pessoal
decorrido dos ilícitos. Ademais, o réu é pessoa muitíssimo bem instruída
(é formado em administração de empresas e tem MBA em estratégia e
gestão empresarial), possuía posição de inquestionável prestígio social e,
ainda assim, optou por,

desnecessariamente,

gerir a

instituição

fraudulentamente. O réu tinha absoluta condição de viver dignamente,
não sendo o crime uma alternativa a alguma situação de dificuldade. Ele,
enquanto pessoa integrante da elite da sociedade, deve sofrer reprimenda
maior, sendo mais censurável sua conduta, por lhe ser exigível
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comportamento exemplar, já que usufruía, em maior grau, dos benefícios
que a civilização coloca à disposição dos mais abastados.

Não há nos autos prova de antecedentes
criminais, ao menos não no sentido técnico da palavra, pelo que tal
circunstância é presumivelmente favorável.

Quanto

à

conduta

social,

não

existem

informações objetivas desabonadoras, pelo que se presume favorável.

Em relação à personalidade, embora esta
pudesse ser inferida em seu desfavor, entendo que, à míngua de
elementos objetivos ou técnicos, esta deve ser tida por favorável.

Os motivos do crime não destoam daqueles
esperados por quem pratica essa conduta delitiva, pelo que hão de ser
tidos como favoráveis.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. O réu praticou não apenas um, mas três espécies
diferentes de gestão fraudulenta. O somatório das fraudes alcançou o
patamar de cerca de duas centenas de milhões de reais. Além disso, as
fraudes

tiveram

grau

de

complexidade

consideravelmente

alto.

Acresça-se que as fraudes envolveram não apenas uma, mas quatro
empresas, uma delas inclusive não abarcada, em um momento inicial,
pela competência de fiscalização do Banco Central, o que, no contexto
dos autos, se mostrou ser intencional, já que as informações
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comprometedoras do grupo ficavam armazenadas justamente nesta
empresa, evitando que a fraude fosse descoberta. Tratou-se, segundo
agentes do Banco Central, como já se mencionou nesta sentença, da
maior fraude da história do sistema financeiro nacional.

Quanto às consequências do crime, estas
também são desfavoráveis. Com efeito, graças à forma fraudulenta de
gerir as empresas, estas foram levadas à falência, com passivo a
descoberto de dezenas de milhões de reais, em franco prejuízo de
inúmeros credores, inclusive clientes. Aliás, dentre os prejudicados, está o
próprio FGC, que teve com arcar com nada menos do que
R$ 159.169.982,60 a título de indenizações aos clientes da OBOÉ.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.

Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 07 anos
de reclusão e 84 dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de
agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.
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Para o crime de formação de quadrilha:

A culpabilidade é desfavorável ao acusado,
embora em grau menos intenso do que o de seu superior hierárquico,
como já mencionado acima.

Os

antecedentes,

a

conduta

social,

a

personalidade e os motivos do crime são presumivelmente favoráveis,
como já tratado.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis.

Estabeleceu-se

estrutura

criminosa

extremamente

complexa, composta por quatro empresas, todos os diretores dessas
empresas e alguns empregados, com elevada organização, alto poder
econômico e social, divisão de tarefas, adoção de inúmeros cuidados
para ocultação do caráter criminoso do grupo.

As consequências do crime são igualmente
desfavoráveis. O crime de quadrilha, como se sabe, é formal, de modo
que se consuma mesmo que o grupo não pratique o crime. Mas não foi o
caso. Eles praticaram. E praticaram muitos. E causaram muitos danos, a
muitas pessoas. Graças ao grupo criminoso estabelecido, as empresas
faliram, prejudicando inúmeros credores.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.
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Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 02 anos e
02 meses de reclusão e 26 dias-multa, que torno definitiva, ante a
ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de
diminuição.

Totalização das penas:

Reconheço o concurso material entre os delitos
praticados e totalizo as penas de JOEB BARBOSA GUIMARÃES DE
VASCONCELOS

em

09

anos

e

02

meses

de

reclusão

e

110 dias-multa, estes no patamar de um décimo do salário mínimo
vigente em 09/2011.

O regime inicial de cumprimento será o
fechado (art. 33, § 2º, a, Código Penal).

Inviável a substituição por pena restritiva de
direito (art. 44, I, do Código Penal) ou a concessão da suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
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Permito

que

réu

recorra

em

liberdade,

considerando que respondeu a todo o processo em liberdade e não
vislumbro, em relação a ele, risco à ordem pública e econômica, ou à
aplicação da lei penal, não estando presentes os requisitos para
decretação da prisão preventiva.

4.9. DE ALEXANDRE RODRIGUES SILVA

A culpabilidade é, no contexto criminoso,
favorável ao acusado, pois se tratava de pessoa do terceiro escalão de
comando dentro da empresa, não havendo, ainda, informações de que
tenha se beneficiado com as condutas ilícitas, mas apenas prestado apoio
operacional na execução dos crimes. Embora censurável a sua conduta
por ter agido de foram consciente, entendo que sua situação pessoal não
alcança reprovabilidade que exorbita do que é inerente à própria
tipicidade.

Não há nos autos prova de antecedentes
criminais, ao menos não no sentido técnico da palavra, pelo que tal
circunstância é presumivelmente favorável.

Quanto

à

conduta

social,

não

existem

informações objetivas desabonadoras, pelo que se presume favorável.

Em relação à personalidade, esta se revela
favorável.
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Os motivos do crime não destoam daqueles
esperados por quem pratica essa conduta delitiva, pelo que hão de ser
tidos como favoráveis.

As circunstâncias do crime são francamente
desfavoráveis. O somatório das fraudes alcançou o patamar de cerca de
duas centenas de milhões de reais. Além disso, as fraudes tiveram grau
de complexidade consideravelmente alto. Acresça-se que as fraudes
envolveram não apenas uma, mas quatro empresas, uma delas inclusive
não abarcada, em um momento inicial, pela competência de fiscalização
do Banco Central, o que, no contexto dos autos, se mostrou ser
intencional, já que as informações comprometedoras do grupo ficavam
armazenadas justamente nesta empresa, evitando que a fraude fosse
descoberta. Tratou-se, segundo agentes do Banco Central, como já se
mencionou nesta sentença, da maior fraude da história do sistema
financeiro nacional.

Quanto às consequências do crime, estas
também são desfavoráveis. Com efeito, graças à forma fraudulenta de
gerir as empresas, estas foram levadas à falência, com passivo a
descoberto de dezenas de milhões de reais, em franco prejuízo de
inúmeros credores, inclusive clientes. Aliás, dentre os prejudicados, está o
próprio FGC, que teve com arcar com nada menos do que
R$ 159.169.982,60 a título de indenizações aos clientes da OBOÉ.

O comportamento da vítima, na espécie, é
inaplicável.
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Como frisei no item 4.1 desta sentença,
aquelas circunstâncias relativas aos fatos devem ter maior influência do
que as relativas ao autor.

Por isso, estabeleço a pena-base em 05 anos
de reclusão e 60 dias-multa.

Não há agravantes nem atenuantes.

Embora o réu não tenha confessado, ele
auxiliou as investigações do Banco Central e revelou toda a trama
criminosa, tendo colaborado com as autoridades, daí por que, como
requerido pelo próprio Ministério Público Federal, reconheço a causa de
diminuição do art. 25, § 2º, da Lei Federal nº 7.492/1986 e diminuo a pena
em um terço, alcançando 03 anos e 04 meses de reclusão e
40 dias-multa, estes no patamar de um vigésimo do salário mínimo
vigente em 09/2011, que torno definitiva, ante a ausência de outras
causas de diminuição ou de aumento de pena.

Registro que fixei a fração de redução no
mínimo porque o réu não confessou verdadeiramente o cometimento dos
crimes, mas apenas auxiliou operacionalmente os investigadores (o que
foi de fato bastante importante), tendo insistido ao longo da instrução em
dizer que não tinha noção das fraudes que se desenvolviam.
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O regime inicial de cumprimento será o aberto
(art. 33, § 2º, c, do Código Penal).

Considerando que a ré preenche os requisitos
do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade
imposta por duas restritivas de direito, consistentes em prestação
pecuniária no valor de vinte salários mínimos vigentes na presente
data e prestação de serviços à comunidade.

Registro que arbitrei meio salário mínimo para
cada mês de condenação substituído, o que se revela compatível com a
capacidade econômica do acusado e com a lesividade do crime praticado.

5. RESUMO DAS CONDENAÇÕES

Sintetizando

as

condenações

em

quadro

explicativo, tem-se o seguinte:
RESUMO DAS CONDENAÇÕES
RÉU

FATOS

CRIMES
art.

4º,

(por

JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS

art.

três

5º

vezes),

art.

10, 11, 15, 16,

art. 16, todos da Lei

de

17, 18, 19 e

Federal nº 7.492/1986 e

391 dias-multa

art.

(tentativa)

288

do

e

32 anos, 07 meses

1, 3, 4, 5, 7, 9,

20

13

PENA FINAL

e

15
reclusão

dias
e

Código

Penal
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art. 4º, art. 5º (por duas
JOSÉ ITAMAR DE

1, 3, 4, 7, 9,

VASCONCELOS JÚNIOR

11, 19 e 20

vezes)

e

todos

art.
da

16,

18 anos e 02 meses

Lei

de

Federal nº 7.492/1986 e
art.

288

do

reclusão

e

218 dias-multa

Código

Penal

OTÁVIO LINS LIMA

1, 4, 9, 19 e
20

art. 4º e art. 16 da Lei

09 anos de reclusão

Federal nº 7.492/1986 e

e 108 dias-multa

art.

288

do

Código

Penal

JOSÉ ALBERTO DE MELO
MAYNARD

art.
1, 4, 20

4º

da

Lei

Federal nº 7.492/1986 e

e

art.

reclusão

288

do

Código

Penal

JOÃO GUALBERTO
MOREIRA DE QUEIROZ

art.
1, 4, 20

10 anos, 03 meses
25

dias

de
e

123 dias-multa

4º

da

Lei

09 anos e 02 meses

Federal nº 7.492/1986 e

de

art.

110 dias-multa

288

do

Código

reclusão

e

Penal

CICERO ADALBERTO DE
PAULA VIANA

art.
1, 4, 20

4º

da

Lei

09 anos e 02 meses

Federal nº 7.492/1986 e

de

art.

110 dias-multa

288

do

Código

reclusão

e

Penal

art.

JOEB BARBOSA
GUIMARÃES DE
VASCONCELOS

4, 5, 9 e 20

4º

da

Lei

09 anos e 02 meses

Federal nº 7.492/1986 e

de

art.

110 dias-multa

288

do

Código

reclusão

e

Penal
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03 anos e 04 meses
de

reclusão,

substituída

por

prestação
ALEXANDRE RODRIGUES
SILVA

1

art.

4º

da

Lei

Federal nº 7.492/1986

pecuniária no valor
de vinte salários e
prestação

de

serviços

à

comunidade, mais
40 dias-multa.
OBSERVAÇÃO-1: ELIZIÁRIO PEREIRA DA GRAÇA JÚNIOR teve sua punibilidade extinta em
razão do seu óbito.
OBSERVAÇÃO-2: JOSÉ VICENTE DE ASSIS foi absolvido de todas as acusações.

6. SEQUESTRO DE BENS

Fixa o art. 126 do Código de Processo Penal
que “para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios
veementes da proveniência ilícita dos bens”, ao passo que o art. 127 do
mesmo Código estabelece que “o juiz, de ofício, a requerimento do
Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da
autoridade policial, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do
processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa”.

Essa medida cautelar real, como se sabe, se
presta a imprimir efetividade ao efeito da condenação consistente na
“perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua
proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”
(art. 91, II, b, do Código Penal).
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De se notar que “poderá ser decretada a perda
de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando
estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior”
(art. 91, § 1º, do Código Penal).

Justo por isso, “as medidas assecuratórias
previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores
equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de
perda” (art. 91, § 2º, do Código Penal).

Finalmente, estabelece o art. 4º da Lei
Federal nº 9.613/1998, que considero aplicável analogicamente por ser
mera explicitação do poder geral de cautela, que “o juiz, de ofício, a
requerimento do Ministério Público ou mediante representação do
delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro)
horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar
medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou
acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam
instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das
infrações penais antecedentes”.
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No caso, há não apenas indícios veementes,
mas sim prova plena, constatada em cognição vertical exauriente, em
sentença que analisou minuciosamente cada uma das imputações, de
que JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS e JOSÉ ITAMAR DE
VASCONCELOS JÚNIOR praticaram o crime previsto no art. 5º da Lei
Federal nº 7.492/1986 (o primeiro em três oportunidades; o segundo por
duas vezes).

Em virtude disso, esta sentença decretará
(item 7, a seguir) a perda, em favor dos credores da massa falida do
GRUPO OBOÉ e sucessivamente da UNIÃO, da quantia respectiva,
referente aos desvios.

Ambos praticaram o terceiro e o sétimo fatos
tratados nesta sentença, que acarretaram, respectivamente, um desvio de
R$ 9.714.972,13 e R$ 10.343.643,19.

Assim, o perdimento da quantia total de
R$ 20.058.615,32 alcança JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS e JOSÉ
ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR, solidariamente.

JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS ainda
praticou o crime descrito no décimo fato, consistente no desvio da quantia
R$ 50.000.000,00, cuja perda lhe alcança exclusivamente.
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Por isso, objetivando imprimir efetividade à
medida ora decretada e forte no poder geral de cautela inerente a uma
jurisdição penal efetiva, DECRETO o sequestro de bens e DETERMINO:

a) a atuação em apartado de processo relativo
à ordem de sequestro ora decretada, instruído
com cópia desta sentença, no bojo do qual
deverão

ser

cumpridas

as

medidas

de

efetivação da ordem;

b) a busca de ativos financeiros de titularidade
dos afetados, por meio do sistema BACEJUD,
até o limite dos valores perdidos;

c) a anotação de cláusula de intransferibilidade
e de restrição de circulação, por meio do
sistema RENAJUD, de veículos eventualmente
registrados em nome dos afetados, até o limite
dos valores perdidos;

d) a busca de bens em nome dos afetados, por
meio do sistema INFOJUD, até o limite dos
valores perdidos;
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e) a expedição de mandado de sequestro de
bens móveis, a ser cumprido por oficiais de
justiça

na

residência

dos

afetados,

se

necessário com apoio policial, até o limite dos
valores perdidos, devendo ser arrecadados
todos os bens que não ostentem a cláusula de
impenhorabilidade (art. 833, CPC), cabendo ao
oficial de justiça cumpridor da diligência avaliar
se os móveis, os pertences e as utilidades
domésticas que guarnecem a residência dos
afetados são de elevado valor ou ultrapassam
as necessidades comuns correspondentes a
um médio padrão de vida, caso em que
poderão ser arrecadados;

f) a expedição de ofício à Polícia Federal e ao
Banco Central do Brasil, requisitando que, em
conjunto, adotem diligências destinadas a
apurar eventuais bens dos afetados que
estejam em nome de interpostas pessoas,
devendo para tanto verificar especialmente se
os afetados fazem uso de algum bem imóvel
(discriminação do título de uso, se propriedade,
se locação, se usufruto etc., e devendo, em
caso

de

proprietário

locação,
e

ser

apontado

comprovados

os

o

seu

efetivos
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pagamentos do valor do aluguel) ou uso de
veículo (com discriminação do título de uso, se
propriedade,

empréstimo

informal

etc.,

e

devendo, em caso de uso informal, ser
apontado o seu proprietário e comprovadas as
circunstâncias do uso por pessoa alheia em
nome de terceiros), bem como investigar
especialmente

eventuais

sociedades

empresárias em nome de seus parentes
mais próximos, especialmente aqueles que
figurarem ou já tiverem figurado como sócios
de empresas do GRUPO OBOÉ na sua
inteireza (e não apenas das sociedades
falidas – instruir ofício com a informação a
respeito de todas as empresas que compõem o
grupo), cabendo a esses órgãos apurar a
compatibilidade

de

pessoas

o

com

rendimentos
patrimônio

dessas

pessoal

e

empresarial eventualmente detectado, bem
ainda se alguma delas teve alteração no
vínculo formal com os afetados (eventual
relação de união estável, por exemplo).
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7. PRISÃO PREVENTIVA

Na forma do art. 282, do art. 312 e do art. 313,
todos do Código de Processo Penal, são requisitos para decretação da
prisão preventiva: a) requerimento de um dos legitimados, se no curso
das investigações; b) prova da existência do crime; c) indícios suficientes
de autoria; d) natureza dolosa do crime ou, então, se tratar de pessoa
reincidente; e) pena máxima do delito superior a quatro anos;
f) necessidade da prisão, seja para garantia da ordem pública ou da
ordem econômica, seja por conveniência da instrução criminal, seja para
assegurar a aplicação da lei penal; g) insuficiência das demais cautelares
diversas da prisão.

Além disso, estabelece o art. 30 da Lei
Federal nº 7.492/1986 que “sem prejuízo do disposto no art. 312 do
Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941, a prisão preventiva do acusado da prática de crime
previsto nesta lei poderá ser decretada em razão da magnitude da lesão
causada”.

No caso, estão presentes todos os requisitos
para decretação da prisão preventiva de JOSÉ NEWTON LOPES DE
FREITAS. Senão, vejamos.

Havendo ação penal instaurada, ou seja,
estando o feito já na fase processual e não apenas de investigações, é
possível a decretação de ofício.
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Há não apenas prova da existência do crime e
indícios suficientes de autoria, mas sim prova plena, constatada em
cognição vertical exauriente, em sentença que analisou minuciosamente
cada uma das imputações e o efetivo vínculo do acusado com vários
crimes contra o sistema financeiro nacional, além da formação de
quadrilha, conforme consta da fundamentação deste ato judicial.

A

natureza

dos

crimes

praticados

é

essencialmente dolosa. Além disso, restou apurada não somente a efetiva
vontade livre e consciente do acusado, mas aquilo que se pode classificar
como dolo intenso, é dizer, uma vontade firme e dirigida, um ânimo
adicional de claramente atentar contra a ordem jurídica vigente e de obter
vantagens em cifras exorbitantes.

Também a pena aplicada ficou muito acima do
patamar de quatro anos de reclusão.

No caso, entendo que a prisão de JOSÉ
NEWTON LOPES DE FREITAS se mostra necessária à garantia da
ordem pública e da ordem econômica, bem como para assegurar a
aplicação da lei penal.

Com efeito, conforme item 6 desta sentença,
este juízo está decretando o sequestro de bens do acusado e
determinando a adoção de diligências de identificação do seu patrimônio
real, para assegurar e dar efetividade ao efeito penal acessório da
condenação, consistente na perda do produto ou proveito do crime.
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Nesse cenário, surge fato novo (superveniência
da sentença, decretação de sequestro de bens, determinação de
perdimento do produto ou proveito do crime e de adoção de diligências de
investigação patrimonial) e situação jurídica nova, com alteração do
panorama fático-jurídico que não apenas autoriza, mas determina o
recolhimento do acusado ao cárcere, ainda que tenha respondido ao
processo em liberdade.

Com efeito, entendo haver risco concreto de
dissipação de bens por parte do acusado, com a finalidade de frustrar a
aplicação da lei penal. De se notar que “o Superior Tribunal de Justiça,
na trilha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem acatado
a imposição da prisão como medida cautelar adequada para, com o
escopo de garantir a aplicação da lei penal, evitar a dissipação de bens
ou resguardar a recuperação dos ativos oriundos das prática delitiva,
especialmente em casos que envolvem crimes do jaez dos que são
imputados ao paciente e à organização criminosa, em tese, por ele
coliderada” (HC 373.290/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017)

De fato, o contexto dos autos evidencia que é
não apenas possível, mas extremamente provável que o acusado, solto,
adote condutas ilícitas destinadas a frustrar a efetiva recuperação do
produto ou do proveito do crime.
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Veja-se que o acusado, no cometimento de
seus

crimes,

adotou

inúmeras

manobras

fraudulentas,

variadas

simulações contábeis, cuidou para que boa parte dos desvios fosse
irrastreável, manuseou quantia expressiva sempre à margem da
contabilidade e de qualquer tipo de controle formal, aparentemente
colocou algumas das empresas de seu grupo econômico em nome de
laranjas – e, até mesmo depois de decretada a intervenção, tentou, de
forma ousada, mediante uso de documento falso, exatamente subtrair
todo o patrimônio imobiliário do grupo do efeito decorrente da intervenção.

É dizer: o acusado demonstra firme propósito
de não ser alcançado pelos efeitos dos atos das autoridades
responsáveis pela fiscalização, investigação e processamento dos
inúmeros ilícitos que praticou – e por meio dos quais comprovadamente
desviou mais de meia centena de milhões de reais, ainda não
recuperados.

A magnitude da lesão causada pela fraude
arquitetada, coordenada e executada pelo acusado é impressionante.
O somatório das fraudes foi de cerca de duas centenas de milhões de
reais. Os responsáveis pela investigação, vinculados ao Banco Central,
disseram expressamente que esta foi a maior fraude da história do
sistema financeiro nacional, em termos relativos (mais de nove vezes o
patrimônio líquido da instituição e se considerado o tamanho do capital da
empresa e o prejuízo provocado).
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Todo esse cenário deixa evidente que o
acusado, ciente da ordem de sequestro de bens e principalmente da
determinação de localização inclusive de eventuais bens que estejam em
nome de interpostas pessoas (o que ainda não havia ocorrido – fato
novo), muito provavelmente tentará, a todo custo, se furtar dos efeitos da
ordem judicial, obstaculizando a efetiva arrecadação de bens que sejam
efetivamente de sua propriedade. Não se trata de mera suposição, mas
de interpretação racional da realidade com base no histórico de suas
condutas habituais.

E é justamente nesse momento que a sua
prisão se torna também necessária para garantia da ordem pública e da
ordem econômica. Para que o acusado consiga se furtar dos efeitos
patrimoniais decorrentes de sua condenação e do sequestro de bens
(e o contexto dos autos deixa bem evidente esse risco), terá
necessariamente de praticar novos crimes (falsificação de documentos,
transferência fraudulenta de bens, lavagem de dinheiro etc.) ou então
eventualmente continuar a praticar crime de ocultação patrimonial,
se efetivamente o estiver cometendo (o qual, inclusive, é de natureza
permanente).

Foram diversas as sociedades empresárias
criadas e abastecidas financeiramente pelo acusado, por meio dos crimes
praticados. Muitas delas provavelmente possuem bens que, após um
rastreamento patrimonial efetivo, podem vir a ser objeto do efeito de
perdimento.
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Também é muitíssimo provável que o acusado
esteja desfrutando, ao longo de toda a investigação e do processo, do
produto e do proveito dos crimes que praticou (ainda que, agora, em
menor intensidade, já que, antes, havia verdadeira ostentação).
Isso atenta gravemente contra a respeitabilidade das instituições e contra
o efeito dissuasório que necessariamente deve advir de uma condenação
criminal.

Ressalto que não estou decretando a prisão
preventiva do acusado apenas por conta da magnitude da lesão causada
ou para garantir a respeitabilidade das instituições. Estas são apenas
considerações adicionais, que robustecem os fundamentos principais de
assegurar a aplicação da lei penal (risco concreto de dissipação
patrimonial ante a ciência do sequestro e perdimento de bens) e garantir a
ordem pública e econômica (risco concreto de cometimento de novos
crimes, inclusive com repercussões na ordem econômica, especialmente
relativos à ocultação patrimonial).

E a menção a esses elementos adicionais não
é impertinente, pois o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “a magnitude da lesão causada (prejuízo que ultrapassou a órbita de
um bilhão e meio de reais aos cofres públicos), desde que aliada aos
demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é fator
capaz de influenciar na decisão que examina o pedido de prisão
preventiva do acusado. Inteligência do artigo 30 da Lei 7.492/1986”.
(HC 111.111/DF, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/MG), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 17/02/2009)

e que
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“a magnitude da quantia sonegada e desviada pela quadrilha, da qual o
paciente é um dos mentores, revela a periculosidade da organização
criminosa, impondo ao Poder Judiciário pronta atuação, para a cessação
do prejuízo público” (HC 72.684/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 06/09/2007, DJ 08/10/2007, p. 329).

Nesse cenário, considero que as demais
medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes a produzir o efeito
esperado, pois boa parte dos atos materiais podem ser praticados
inclusive no âmbito doméstico, tornando imperioso o seu recolhimento ao
cárcere.

Por tudo isso, DECRETO a prisão preventiva
de JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS.

8. PROVIDÊNCIAS FINAIS

CONDENO os réus ao pagamento das custas
processuais.

DECRETO

o

perdimento,

em

favor

dos

credores da massa falida do GRUPO OBOÉ e sucessivamente da UNIÃO,
de R$ 20.058.615,32 (ou de bens em valor equivalente, ainda que em
nome de interpostas pessoas), a ser suportado por JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS e JOSÉ ITAMAR DE VASCONCELOS JÚNIOR,
solidariamente, conforme esclarecido no item 6 desta sentença. Isso sem
prejuízo de o Ministério Público Federal, o Banco Central do Brasil e a
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massa falida apurarem o valor devido de forma atualizada (com juros e
correção monetária) e requererem em juízo a sua execução.

DECRETO o perdimento, ainda, também em
favor dos credores da massa falida do GRUPO OBOÉ e sucessivamente
da UNIÃO, de R$ 50.000.000,00 (ou de bens em valor equivalente, ainda
que em nome de interpostas pessoas), a ser suportado exclusivamente
por JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS, conforme esclarecido no
item 6 desta sentença. Isso sem prejuízo de o Ministério Público Federal,
o Banco Central do Brasil e a massa falida apurarem o valor devido de
forma atualizada (com juros e correção monetária) e requererem em juízo
a sua execução.

Considerando o art. 201, § 2º, do Código de
Processo Penal (“o ofendido será comunicado dos atos processuais
relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de
data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a
mantenham ou modifiquem”), DETERMINO que seja encaminhada cópia
desta sentença ao administrador judicial da massa falida.

Confirmada em segundo grau esta sentença,
DETERMINO, desde já, o início da execução provisória, conforme
entendimento agasalhado pelo Supremo Tribunal Federal.
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Para cumprimento imediato desta decisão,
deverá a Secretaria: a) expedir o mandado de prisão de JOSÉ NEWTON
LOPES DE FREITAS; b) autuar o processo de sequestro em apartado e
neste cumprir as determinações exaradas no item 6 desta sentença;
c) encaminhar cópia desta sentença para o administrador judicial da
massa falida, para ciência da sentença; d) remeter os autos ao MPF, para
ciência; e) remeter os autos à Procuradoria do Banco Central do Brasil,
para ciência; f) publicar esta decisão, para intimação dos advogados;
g) intimar pessoalmente os réus desta sentença, por mandado;
h) interposto recurso pelo réu preso, expedir guia de execução provisória;
i) interposto recurso por quaisquer dos réus, proceder à digitalização do
feito, com prioridade, para remessa ao Tribunal Regional Federal
da 5ª Região.

Transitada em julgado esta decisão, deverá a
Secretaria: a) lançar o nome dos condenados no rol de culpados;
b) inserir o nome dos condenados no Cadastro Nacional de Condenados
por ato de Improbidade Administrativo e por ato que implique
Inelegibilidade, previsto na Resolução nº 44/2007 do CNJ; c) expedir
ofício ao Tribunal Regional Eleitoral; d) encaminhar as peças necessárias
ao juízo da execução penal; e) proceder às demais comunicações de
praxe.

Fortaleza, CE, 29 de janeiro de 2018.
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