
EXMO.  SR.  DR.  JUIZ  FEDERAL  DA  2ª  VARA  –  ESPECIALIZADA

CRIMINAL –  DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

IPL n. 0577/2012

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL oferece  DENÚNCIA

contra

1) ALMIR MAGALHÃES FERREIRA, *;

2) ROBERTO SILVA SAMPAIO, *; e 

3) LINO MANOEL DA COSTA NETO, *;

pela prática das condutas criminosas a seguir descritas:

I. LINEAMENTOS GERAIS:

I.1.  Conforme comprovado no inquérito policial n. 577/2012,

no processo administrativo punitivo PT  1301577386,  do Banco Central  do

Brasil (BACEN), e no Relato Sucinto das Ocorrências PE 67367/BACEN, os

denunciados  cometeram  o  crime  de  gestão  fraudulenta,  valendo-se  do

controle  da  Cooperativa  de  Crédito  Mútuo  dos  Médicos  e  Demais

Profissionais  da  Área  de  Saúde  de  Salvador  e  Região  Metropolitana
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Ltda. (CECM  UNICRED  SALVADOR),  CNPJ  n.  02.245.493/0001-55,

instituição  financeira  sediada  em  Salvador/BA  e  filiada  ao  Sistema

UNICRED1, no período compreendido entre 01-01-2008 a 30-09-2011. 

I.2.  Paralelamente  a  isto,  eles  dolosamente  fizeram inserir

elementos  falsos  e  omitiram  elementos  exigidos  pela  legislação,  em

demonstrativos  contábeis  da  referida  instituição  financeira.  Com  isso,

dolosamente induziram e mantiveram em erro associados, investidores e o

BACEN, sonegando-lhes informações e prestando-as falsamente.

I.3.  À  época  dos  fatos,  ALMIR  MAGALHÃES  FERREIRA

(primeiro  denunciado)  era  Diretor  Presidente  da  UNICRED  SALVADOR.

ROBERTO SILVA SAMPAIO (segundo denunciado)  exercia  a função de

Diretor  Financeiro  (fl.  37)  e  LINO  MANOEL DA COSTA NETO  (terceiro

denunciado) era o Diretor Administrativo.

I.4.  A propósito,  dispunham  os  arts.  47  a  50  do  Estatuto

Social da instituição financeira2:

Art.  47.  Aos  Diretores  Presidente,  Administrativo  e  Financeiro,
eleitos na forma do art. 40 compete, dentro da lei e deste Estatuto,
atendidas  as  decisões  da  Assembleia  Geral  e  do  Conselho  de
Administração:
a) Administrar a cooperativa em seus serviços e operações;
b) Elaborar, para a apreciação do Conselho de Administração, os
regulamentos e regimentos internos;
c) Contratar executivos, dentro ou fora do contrato social, que não
poderão ser parentes entre si, ou dos membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal, até 2º grau, em linha reta ou colateral;

1 O art.  64 do Estatuto Social  da instituição financeira aduz que “o sistema UNICRED é
integrado pela UNICRED BRASIL, UNICRED CENTRAL – Cooperativa Central de Crédito
Mútuo dos Médicos das Unicreds dos Estados do Norte e Nordeste Ltda., e pelas Unicreds
singulares  associadas,  entre  elas  a  Unicred  Salvador”  (cf.  fl.  209  do  arquivo
000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em anexo).
2 Fls. 204-205 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa 
em anexo.
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d) Deferir as proposições de crédito dos associados, obedecidas as
normas gerais fixadas no Regimento Interno ou em resolução do
Conselho de Administração;
e)  Delegar  poderes  aos  diretores  executivos,  deixando-lhes
atribuições, alçadas e responsabilidades, inclusive para assinatura
em  conjunto  de  02  (dois),  obedecido  o  regulamento  interno  da
cooperativa.

Art.  48.  Ao  Diretor  Presidente  cabe,  entre  outras,  as  seguintes
atribuições:
a) Supervisionar a administração geral e atividades da cooperativa,
através  de  permanentes  contatos  com  os  demais  diretores,
funcionários e assessores;
b)  Convocar  e  presidir  as  Assembleias Gerais  e  as  reuniões do
Conselho de Administração, ressalvados os casos de convocação
das Assembleias Gerais, previstos no parágrafo primeiro do art. 26
deste Estatuto;
c) Representar ativa e passivamente a cooperativa em juízo ou fora
dele;
d)  Apresentar  à  Assembleia  Geral  Ordinária  os  documentos
aludidos no art. 37, alínea “a”, deste Estatuto;
e) Assinar, em conjunto com outro diretor, balanços e balancetes,
contratos  de  abertura  de  créditos,  aditivos,  menções  adicionais,
saques,  recibos  ou  ordens,  dar  quitações,  emitir  ou  endossar
cheques,  duplicatas,  notas  promissórias,  letras  de  câmbio,  bem
como outros documentos derivados da atividade normal de gestão;
f) Aplicar as penalidades que forem deliberadas pelo Conselho de
Administração ou Assembleias Gerais;
g) Outras que o Conselho de Administração, através de Regimento
Interno, ou de resolução, haja por bem lhe conferir.

Art. 49. Ao Diretor Administrativo cabe, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) Substituir o Diretor Presidente em seus impedimentos eventuais;
b)  Comandar  e  coordenar  todos  os  serviços  administrativos  da
cooperativa, relacionados com imóveis, materiais de escritório, de
expediente e com pessoal;
c)  Responsabilizar-se  pelos  serviços  atinentes  ao  cadastro,
contabilidade e estatística;
d) Formular, em conjunto com o Diretor Financeiro, os orçamentos
anuais para apreciação do Conselho de Administração;
e)  Assinar,  em conjunto  com o  Diretor  Presidente  ou  com outro
Diretor, os documentos relacionados na alínea “e” do artigo anterior.

Art.  50.  Ao  Diretor  Financeiro  cabe,  entre  outras,  as  seguintes
atribuições:
a) Coordenar as operações da cooperativa;
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b) Deferir, dentro dos limites que forem fixados pelo Conselho de
Administração, para a sua alçada, as operações de crédito geral da
cooperativa, conforme dispuser o Regimento Interno;
c) Responsabilizar-se pelo treinamento dos operadores de crédito,
assistentes e assessores técnicos;
d)  Fazer  cumprir  as  instruções  emanadas  das  autoridades
monetárias, bem como os preceitos legais e normativos atinentes à
prática de crédito especializado e sua política;
e) Formular, anualmente, em conjunto com o Diretor Administrativo,
os orçamentos para apreciação do Conselho de Administração;
f)  Assinar,  em  conjunto  com  o  Diretor  Presidente  e/ou  Diretor
Administrativo,  documentos relacionados na alínea “e”  do art.  48
deste Estatuto.

I.5.  Ocorre que os  denunciados  simultaneamente exerciam

funções  de  mando  em  outras  pessoas  jurídicas3,  para  as  quais  foram

desviados  recursos  da  UNICRED  SALVADOR,  mediante  a  concessão  de

empréstimos  que  eles  sabiam  de  antemão  que  jamais  poderiam  ser

cobrados, recorrendo, inclusive, a interpostas pessoas, como será detalhado

no item II desta denúncia. As relações foram registradas em tabela constante

do Parecer Jurídico 251/2014-BCB/PGBC (fl. 98), abaixo colacionada:

3 UNIMED Salvador Cooperativa de Trabalho Médico, UNICOM- Cooperativa de Consumo
dos Cooperados Empregados e  Usuários  da  UNIMED,  SAMH –  Serviços  de  Assistência
Médico Hospitalar Ltda. e UNIHOSP – Cooperativa de Serviços e Recursos Próprios dos
Médicos e do Sistema UNIMED.
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I.6.  Não contentes com isso,  os  denunciados  deferiram e

renovaram outras operações de crédito de valores elevados – principalmente

quando cotejadas com o patrimônio da instituição financeira em testilha –,

sem  observância  dos  princípios  da  seletividade,  garantia,  liquidez  e

diversificação  de  risco4,  em  flagrante  desrespeito  ao  inciso  IX,  “a”,  da

Resolução n. 1559/BACEN, de 22 de dezembro de 1988, in verbis:

IX – É vedado às instituições financeiras:

a)  realizar  operações  que  não  atendam  aos  princípios  de

seletividade, garantia, liquidez e diversificação de riscos.

Assim como ocorria com os “empréstimos” mencionados nos

itens  I.6  e  II desta  exordial  acusatória,  tais  transações  tinham  um  único

objetivo:  desviar  o  patrimônio  da  UNICRED  SALVADOR  para  terceiros,

conforme se explanará no item III da presente peça processual.

I.7. A fim ocultar dos demais cooperativados, da sociedade e

do BACEN o deperecimento patrimonial sofrido pela instituição financeira por

conta de seus atos de gestão fraudulenta, os denunciados ordenaram a rea-

lização de escrituração contábil em desacordo com as normas vigentes, in-

flando o patrimônio líquido e minorando os valores que deveriam ser provisio-

nados, conforme se narrará no item IV desta peça processual. 

I.8.  Em dezembro de 2010, a situação econômico-financeira

da cooperativa, considerando-se a conta contábil Capital – que já acumulava

perdas  de  R$  2.485.999,00  –,  apresentou  resultado  negativo  de  R$

4 No bojo da Representação Criminal n. 1.14.000.001552/2008-50, hoje encartada na ação
penal n. 16638-54.2011.4.01.3300, que tramita nesse MM. Juízo, o Assessor Pericial Othon
Rehm que constituem violações aos princípios “da seletividade – falta de adequada análise
cadastral do tomador e seu eventual avalista e do crédito a ser concedido;  da garantia –
liberação  de  recursos  sem a  formalização  que  represente  o  crédito  concedido;  falta  de
garantia  ou  garantia  insuficiente,  aval  de  pessoa  com restrições  cadastrais  e  renovação
contumaz de dívidas;  da liquidez – desconto de juros quando da liquidação/renovação do
crédito;  falta  de  estudo  ou  demonstração  da  capacidade  de  pagamento  do  tomador  do
crédito;  da  diversificação  do  risco –  excessiva  exposição  por  cliente  na  concessão  do
crédito”.
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-11.613.000,00. Como as ilicitudes haviam sido flagradas por apurações inici-

ais do BACEN, a UNICRED SALVADOR foi obrigada a contabilizar provisões

para a carteira que atingiram R$ 29.372.000,00. Assim, o patrimônio líquido

ajustado  (PLA)5 reduziu-se  em  cerca  de  52,6%,  passando  de  R$

41.230.000,00  em  dezembro/2009  para  R$  21.698.000,00  (cf.  Parecer

2148/2014-BCB/DESUC, de 30-06-20146).

I.9. Contudo, com a transferência do resultado do exercício de

2010 para perdas e a utilização de R$ 2.728.000,00 dos recursos da conta

contábil  da  Reserva  Legal,  as  perdas  acumuladas  atingiram  R$

11.370.000,00. Ilicitamente, os denunciados ordenaram o rateio do saldo ne-

gativo de forma proporcional ao capital de cada associado, para compensa-

ção por meio de sobras de exercícios futuros7.

I.10.  Não  há  dúvida,  portanto,  que  ALMIR  MAGALHÃES

FERREIRA,  ROBERTO  SILVA SAMPAIO  e  LINO  MANOEL  DA COSTA

NETO, agindo de forma consorciada, geriram fraudulentamente a UNICRED

SALVADOR, desviando seu patrimônio para si próprios e para entidades que

controlavam. Ademais, os denunciados dolosamente fizeram inserir elemen-

tos falsos e omitiram elementos exigidos pela legislação, em demonstrativos

contábeis da referida instituição financeira. Desta forma, eles dolosamente in-

duziram e mantiveram em erro associados, investidores e o BACEN, sone-

gando-lhes informações e prestando-as falsamente.

5 A partir da Resolução n. 3490/BACEN, o Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) passou a se
chamar Patrimônio de Referência (PR).  Corresponde ao patrimônio líquido, acrescido dos
saldos das contas credoras e reservas, para fins de verificação dos limites operacionais das
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Vale  salientar  que  a  Resolução  n.  2771/BACEN  preconiza,  no  seu  art.  5º,  “As
cooperativas de crédito devem observar os seguintes limites mínimos, em relação ao capital
e  ao  patrimônio  líquido  ajustado  na  forma  da  regulamentação  em  vigor  (PLA):  II  -
cooperativas singulares filiadas a centrais: a) capital integralizado de R$3.000,00 (três mil
reais), na data de autorização para funcionamento; b) PLA de R$30.000,00 (trinta mil reais),
após três anos da referida data; c) PLA de R$60.000,00 (sessenta mil reais), após cinco anos
da referida data”.
6 Fl.  3 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl.  96 – cópia impressa em
anexo
7 Fls. 3-4 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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Tais condutas delituosas serão minuciadas a seguir.

II.  DOS  DESVIOS  DE  PATRIMÔNIO  DA  INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA AOS DENUNCIADOS E A PESSOAS JURÍDICAS POR ELES

CONTROLADAS E/OU INTEGRADAS

II.1. Os autos comprovam que a instituição financeira dirigida

pelos  denunciados  concedeu, de forma indevida e reiterada, créditos que,

em verdade, tratava-se de simulações,  verdadeiras doações disfarçadas

de  empréstimos, que  os  demandados  sabiam  de  antemão  que  jamais

seriam  pagos.  Por  intermédio  de  tais  expedientes  fraudulentos,  em  que

inclusive os próprios  denunciados  serviam como interpostas pessoas, era

desviado numerário pertencente ao patrimônio da instituição financeira para

os próprios denunciados ou outras entidades. Não por acaso, estas também

eram controladas pelos denunciados.

II.2.  Isto  ocorreu  com  relação  à  COOPERATIVA  DE

SERVIÇOS  E  RECURSOS  PRÓPRIOS  DOS  MÉDICOS  E  DO  SISTEMA

UNIMED – UNIHOSP, inscrita no CNPJ sob o número 04.298.699/0001-79,

cuja diretoria executiva assim era composta:

Nome Cargo na UNIHOSP
ALMIR  MAGALHÃES  FERREIRA (primeiro

denunciado)

Presidente

LINO MANOEL DA COSTA NETO (terceiro

denunciado)

Vice-Presidente

ROBERTO  SILVA  SAMPAIO  (segundo

denunciado)

Diretor Secretário

ANTONIO BOAVENTURA TRINDADE8 Diretor Técnico

8 Não denunciado por não ter sido inquirido em sede policial. Foram requisitadas diligências
complementares, para que se possa aquilatar sua eventual responsabilidade penal.
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A inspeção geral  do BACEN constatou diversas operações

em  que  interpostas  pessoas  –  a  começar  pelo  Diretor  Presidente  da

UNICRED SALVADOR – receberam “empréstimos” que, imediatamente em

seguida,  foram  repassados  à  UNIHOSP,  final  destinatária  dos  desvios.

Segue um breve resumo delas.

II.2.1.  ALMIR  MAGALHÃES  FERREIRA  (primeiro

denunciado) figurou como tomador das operações de crédito elencadas na

tabela adiante reproduzida:
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O  Banco  Central  relatou  as  ilegalidades  do  contrato  n.

80120678209,  mediante o qual quantias da UNICRED SALVADOR foram

desviadas para ALMIR MAGALHÃES FERREIRA. In verbis:

Destacam-se,  outrossim,  as  operações  que  ilicitamente

transpuseram dinheiros da UNICRED SALVADOR para a UNIHOSP, por meio

do  emprego,  como interposta  pessoa,  do próprio  Diretor  Presidente  da

instituição  financeira,  que  “coincidentemente”  ocupava  cargo  idêntico  na

UNIHOSP.  Vale  salientar  que,  à  época,  a  UNIHOSP já  figurava  entre  os

maiores devedores da UNICRED.

A primeira destas transações data de 30-09-2008. Cuida-se

do contrato n. 801216206-0, por intermédio do qual  ALMIR MAGALHÃES

FERREIRA recebeu o “empréstimo” de R$ 750.000,00, sem que houvesse

documentação comprobatória da capacidade de pagamento do tomador ou

da  avalista  –  que,  por  sinal,  era  a  UNIHOSP.  Assim  que  a  quantia  foi

creditada, ALMIR MAGALHÃES FERREIRA transferiu R$ 747.150,00 para a

conta da UNIHOSP.

Em  15-11-2008,  ALMIR  MAGALHÃES  FERREIRA  foi

beneficiado pelo  contrato  n.  168,  que sucedeu o de n.  93.  O crédito  não

deveria ser concedido, diante das

9 Fl. 10 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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fragilidades na análise cadastral, diante da ausência comprobatória

da  capacidade  de  pagamento;  e  das  avaliações  das  restrições

internas,  no  que  se  incluem  os  apontamentos  das  auditorias

[internas e  independentes],  bem como na  indicação da  garantia,

pois a Unimed Salvador, o UNIHOSP, UNICOM e SAMH detinham

as  maiores  dívidas  na  Unicred  Salvador,  além  de  que,  em tais

instituições os membros da diretoria executiva da Unicred Salvador

também ocupavam concomitantemente cargos de influência,  seja

na diretoria ou no conselho de administração, motivo pelo qual se

registram o risco e o comprometimento da eficácia dessa operação

com suporte em tal lastro10.

O BACEN flagrou, outrossim, uma sequência de atos ilícitos,

em  que  recursos  transferidos  pela  instituição  financeira  a  ALMIR

MAGALHÃES  FERREIRA  –  mesmo  com  renovação  injustificada  do

“empréstimo”  –  e  imediatamente  foram transferidos  à  conta  da  UNHOSP.

Posteriormente,  parte  deste  dinheiro  retornou  para  o  próprio  ALMIR

MAGALHÃES FERREIRA¸ consoante relata o trecho adiante reproduzido11:

10 Fl. 10 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
11 Fl. 11 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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Situação idêntica ocorreu com relação aos contratos n. 76112

e 1536, firmados, respectivamente, em 31-03-2009 e 23-09-2009:

12 Fl. 12 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.

11



12



A respeito das transações anteriormente descritas, anotou o

Banco Central do Brasil;

Para “adimplir” contabilmente o débito oriundo do contrato n.

1536,  os  denunciados  resolveram  conceder  a  ALMIR  MAGALHÃES

FERREIRA,  Presidente da UNICRED SALVADOR, um outro “empréstimo”,

por intermédio do contrato n. 2407, de 06-04-2010. 

As  impropriedades  que  o  contaminavam,  detalhadas  pelo

BACEN, são a seguir reproduzidas:

13



II.2.2.  Diretor  Financeiro  da  UNICRED,  ROBERTO  SILVA

SAMPAIO  (segundo  denunciado)  era  Vice-Presidente  da  UNIMED

SALVADOR, sócio  da SAMH –  Serviços de Assistência  Médico  Hospitalar

Ltda. e membro do Conselho de Administração e da diretoria executiva da

UNIHOSP. 

O  BACEN  constatou  que  ROBERTO  SILVA  SAMPAIO

igualmente se prestou a receber “empréstimos”,  na condição de interposta

pessoa,  que  disfarçadamente  desviaram capital  da  UNICRED SALVADOR

para a UNIHOSP. 

Eis as operações:
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Relativamente ao contrato n. 230, de 27-11-2008, informou o

BACEN13:

13 Fl. 47 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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Situação idêntica ocorreu com relação aos contratos n. 56414

e 89115, pactuados, respectivamente, em 31-03-2009 e 23-09-2009:

14 Fls. 43-44 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
15 Fl. 44 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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Outra  sequência  de  desvios  que  favoreceram a  UNIHOSP

teve lugar com a celebração dos contratos n. 242516, de 07-04-2010, e 308417,

de 05-08-2010:

16 Fls. 48-49 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
17 Fl. 49 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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II.2.3.  Diretor  Administrativo  da  UNICRED,  LINO MANOEL

DA COSTA NETO (terceiro denunciado) exercia simultaneamente os cargos

de  Vice-Presidente  da  UNIHOSP,  de  integrante  do  Conselho  de

Administração  da  UNIMED  SALVADOR,  e  de  integrante  do  Conselho  de

Administração da UNICOM18, além de ser sócio da CLIVAB – Clínica Vascular

da Bahia S/C Ltda. e do SAMH – Serviço de Assistência Médico Hospitalar

Ltda.  À  semelhança  dos  demais  denunciados,  ele  também  serviu  como

18 UNICOM-  Cooperativa  de  Consumo  dos  Cooperados  Empregados  e  Usuários  da
UNIMED.
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interposta pessoa, para ocultar desvios de patrimônio da instituição financeira

para a UNIHOSP, por meio das operações abaixo listadas:

Mediante o contrato n. 801208475, de 26-05-2008, que tinha

como  devedor  solidário  a  UNIMED  SALVADOR,  os  denunciados

depositaram R$ 14.400,00 em favor de  LINO MANOEL DA COSTA NETO.

Este último repassou, no dia seguinte, o dinheiro para a UNIHOSP19.

19 Fl. 41 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
19



Em 14-07-2008,  LINO MANOEL DA COSTA NETO  tomou

outro “empréstimo”, com o devedor solidário UNIMED SALVADOR. Dos R$

62.500,00  creditados,  R$  47.900,00  foram  retirados  três  dias  após,  por

intermédio da compensação de cheque20.

No  dia  20-04-2009,  LINO MANOEL DA COSTA NETO  foi

beneficiário de outro “mútuo” (contrato n. 881). A garantia era inaceitável, pois

estava  amparada  em  recursos  da  conta  capital,  contrariando  a

inalienabilidade  de  cotas  determinada  pelo  art.  4º,  inciso  IV,  da  Lei  n.

5.764/7121.  Todavia,  as  ilegalidades  não  pararam  aí.  A operação  não  foi

liquidada com numerário, mas sim com a suposta “produção” da UNIHOSP22:

O  mesmo  ocorreu  com  os  R$  40.000,00  desviados  pelos

denunciados  para  LINO MANOEL DA COSTA NETO  via contrato n. 1127,

firmado em 29-06-2009, cuja garantia novamente não podia ser aceita, dada

a  inalienabilidade  de  cotas  estabelecida  no  art.  4º,  inciso  IV,  da  Lei  n.

anexo.
20 Fl. 41 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
21 Art.  4º  As  cooperativas  são  sociedades  de  pessoas,  com  forma  e  natureza  jurídica
próprias,  de natureza civil,  não sujeitas a falência,  constituídas para prestar  serviços aos
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...) IV -
incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade.
22 Fl. 42 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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5.764/7123. Mais uma vez, o pagamento teria vindo da hipotética produção da

UNIHOSP, como aponta a tabela colacionada a seguir:

23 Art.  4º  As  cooperativas  são  sociedades  de  pessoas,  com  forma  e  natureza  jurídica
próprias,  de natureza civil,  não sujeitas a falência,  constituídas para prestar  serviços aos
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...) IV -
incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade.
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LINO MANOEL DA COSTA NETO  igualmente serviu como

interposta  pessoa,  ocultando  o  desvio  de  recursos  para  a  UNIHOSP,  ao

celebrar os contratos 140824, de 20-08-2009, e 249025, de 29-04-2010:

24 Fl. 43 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
25 Fls. 43-44 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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Ademais, os denunciados desviaram recursos da UNICRED

SALVADOR para  LINO MANOEL DA COSTA NETO  e a CLIVAB – Clínica

Vascular da Bahia S/C Ltda., pessoa jurídica de que LINO COSTA NETO era

sócio. Para  tanto,  em  29-04-2010  foi  assinado  o  contrato  de  “mútuo”  n.

248926,  desprovido  de  garantias  em  razão  da  inalienabilidade  de  cotas

estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Lei n. 5.764/7127. 

Ainda  assim,  LINO  COSTA NETO recebeu  R$  32.122,04,

com os quais liquidou o contrato 801211310 e, no dia 10-05-2010, desviou R$

15.300,00 para a conta corrente da CLIVAB. 

A  operação  foi  “liquidada”  com  recursos  supostamente

oriundos  da  “produção”  da  SAMH  –  Serviços  de  Assistência  Médico

Hospitalar Ltda.

26 Fl. 44 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
27 Art.  4º  As  cooperativas  são  sociedades  de  pessoas,  com  forma  e  natureza  jurídica
próprias,  de natureza civil,  não sujeitas a falência,  constituídas para prestar  serviços aos
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...) IV -
incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade.
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II.2.4. ANTÔNIO BOAVENTURA TRINDADE28 era membro do

Conselho de Administração da UNICOM e integrava a Diretoria Executiva e o

Conselho de Administração da UNIHOSP. Relatório do BACEN aponta que

ele  foi  igualmente  utilizado  como  terceira  pessoa,  hipotético  tomador  de

empréstimos junto à UNICRED, cujos valores eram imediatamente desviados

para a UNIHOSP. Seguem as operações ilícitas rastreadas pelo BACEN:

Datado  de  27-11-2008  e  no  valor  de  R$  1.505.721,72,  o

primeiro mútuo listado (n. 231) sequer deveria ter sido deferido, em razão da

falta  de  comprovação  da  capacidade  de  pagamento  do  tomador  e  da

devedora  solidária  (UNIHOSP).  Aliás,  o  limite  de  risco  desta  última  já  se

encontrava extrapolado. Apesar disso, os denunciados liberaram o dinheiro.

Um dia após (28-11-2008), R$ 1.500.000,00 foram transferidos para a conta

da  UNIHOSP.  De  acordo  com  os  registros  contábeis,  esta  última  teria

28 Não denunciado por não ter sido inquirido pela Polícia Federal. Sua oitiva foi requisitada a
título de diligência complementar.
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devolvido, de forma parcelada, as quantias necessárias à ulterior liquidação

da operação.

Os  contratos  n.  479,  563  e  759  continham  operações

praticamente idênticas, em que os  denunciados  fizeram uso de ANTÔNIO

BOAVENTURA  TRINDADE  como  interposta  pessoa  a  fim  de  liberar

numerários para a UNIHOSP:

25



26



O  contrato  n.  1567  foi  ligeiramente  diferente.  ANTÔNIO

BOAVENTURA  TRINDADE  figurou  formalmente  como  tomador  dos  R$

301.144,32, dos quais foram repassados R$ 300.000,00 à UNIHOSP. Desta

feita, o saldo devedor foi contabilmente liquidado com supostas transferências

advindas não da UNIHOSP e da SAMH:

27



Não era de se espantar que o modus operandi fosse repetido

pelos denunciados no contrato n. 2110, de 29-01-2010:

28



No  dia  07-06-2010  ANTÔNIO  BOAVENTURA  TRINDADE

celebrou o contrato n. 2743, que teve como garantidora a UNIHOSP. Os R$

63.942,66  liberados  somaram-se  a  quantia  supostamente  transferida  pela

UNISHOP, com o intuito de liquidar o mútuo do contrato n. 1567.

Ainda  com  referência  a  “empréstimos”  concedidos  pelos

denunciados  a  ANTÔNIO  BOAVENTURA  TRINDADE,  o  Banco  Central

reportou as seguintes ilicitudes:
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II.2.5. Em outras  duas  oportunidades,  os  denunciados  se

valeram  de  “empréstimos”  teoricamente  concedidos  a  ARMANDO  LOPES

PAIM29, sem a devida comprovação da capacidade de pagamento. O escopo

era um só: desviar importâncias para a UNIHOSP.

O relatório do BACEN apontou as ilicitudes descobertas nos

casos supramencionados:

29 Não denunciado por não ter sido inquirido pela Polícia Federal. Sua oitiva foi requisitada a 
título de diligência complementar.
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 Posteriormente,  a  UNIHOSP e a SAMH teriam transferido

quantias, liquidando o contrato n. 1272:

II.2.6. A estratégia dos denunciados de empregar interpostas

pessoas  para  ocultar  a  liberação  de  “empréstimos”  para  a  UNIHOSP

envolveu,  igualmente,  FRANCISCO  HANAQUE  ROSSI30,  Membro  do

Conselho  Fiscal  da  UNIMED  SALVADOR  e  Presidente  do  Conselho  de

Administração da UNICOM.

30 Não denunciado por não ter sido inquirido pela Polícia Federal. Sua oitiva foi requisitada a
título de diligência complementar.
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Ambos  os  contratos  foram  pactuados  em  04-06-2010,

concedendo “empréstimos” de R$ 100.381,16 e R$ 107.050,68. O aval foi

dado pela UNIHOSP, que já ultrapassara o limite de exposição de risco junto

à UNICRED SALVADOR. Aliás, o endividamento de FRANCISCO HANAQUE

ROSSI  na  mencionada  instituição  financeira  chegava  aos  R$  174.643,12,

enquanto suas dívidas registradas no Sistema de Informações de Crédito do

Banco Central (SCR), para todo o Sistema Financeiro Nacional, remontavam

a R$ 310.406,0831. 

Como a renda registrada de FRANCISCO HANAQUE ROSSI

era de R$ 9.459,79 e havia restrições na SERASA32, com parcelas vencidas

na cooperativa de crédito, era indubitável o comprometimento de renda acima

do  permitido.  Na  realidade,  o  “mútuo”  deveria  ter  sido  classificado  na

categoria  de  risco H,  ou seja,  no mais  elevado patamar  de risco,  de

acordo com a classificação ordenada pela Resolução/BACEN n. 2682/9933.

Apesar de tudo isto, as transações foram aprovadas pelo: a)

comitê diretor, representado apenas por ALMIR MAGALHÃES FERREIRA; b)

comitê  da  diretoria  executiva,  representado  por  ALMIR  MAGALHÃES

FERREIRA e  ROBERTO SILVA SAMPAIO;  c) Conselho de Administração,

representado  por  ALMIR  MAGALHÃES  FERREIRA.  Desta  forma,  os

31 Fls. 28-29 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
32 Empresa  brasileira  de  análise  e  informações  para  decisões  de  crédito.  SERASA
EXPERIAN.  In:  WIKIPÉDIA,  a  enciclopédia  livre.  Flórida:  Wikimedia  Foundation,  2016.
Disponível  em:  <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Serasa_Experian&oldid=
45316504>. Acesso em: 19 jun. 2016.
33 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 or-
dem 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: 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 opera-
ção: a) natureza e finalidade da transação; b) características das garantias, particularmente
quanto à suficiência e liquidez; c) valor.
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denunciados  desviaram,  de  forma  dissimulada,  recursos  da  UNICRED

SALVADOR para FRANCISCO HANAQUE ROSSI.

Impende  assinalar  que  Banco  Central  comprovou  a

transposição  de  somas  aportadas  em  favor  de  FRANCISCO  HANAQUE

ROSSI para a UNIHOSP:

II.2.7. Membro dos Conselhos de Administração da UNIMED

SALVADOR e da UNIHOSP, JOSÉ CARLOS PETRONILO PASSOS SOUZA34

figurou como tomador dos mútuos adiante discriminados:

34 Não denunciado por não ter sido inquirido pela Polícia Federal. Sua oitiva foi requisitada a 
título de diligência complementar.
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A respeito do contrato n. 80120903-0, asseverou o BACEN35:

Em  seguida,  mais  especificamente  em  17-04-2009,  os

denunciados  dolosamente  transferiram  R$  17.000,00  à  conta  de  JOSÉ

CARLOS PETRONILO PASSOS SOUZA, sem nenhuma garantia contratada,

mediante  o  contrato  n.  839.  À  época,  a  renda  de  JOSÉ  CARLOS

35 Fl. 38 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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PETRONILO  PASSOS  SOUZA era  de  R$  16.947,84.  Seu  endividamento

somava R$ 2.139,58 na UNICRED SALVADOR e R$ 35.220,83 no Sistema

de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), que abrange todo o SFN.

Menos de um mês depois, no dia 06-05-2009, tal contrato foi

liquidado com a concessão de novo “empréstimo”, por força do contrato n.

914:

Em 29-07-2009, os denunciados depositaram R$ 300.000,00

em favor de  JOSÉ CARLOS PETRONILO PASSOS SOUZA, em razão do

contrato n. 1282, cujo garantidor foi a UNIHOSP. A quantia foi direcionada

para a conta da UNIHOSP no dia seguinte.

  Posteriormente,  a  UNIHOSP  e  a  SAMH  transferiram

recursos  para  a  liquidação  de  algumas  parcelas  do  “mútuo”,  conforme

apurado pelo BACEN36:

36 Fls. 39-40 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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No  dia  09-07-2010,  os  denunciados  concederam a  JOSÉ

CARLOS PETRONILO PASSOS SOUZA R$ 24.593,46, via contrato n. 2937,

para, junto com resgate de valor na conta Capital, viabilizar a liquidação dos

contratos n. 1282 e 2937. O “empréstimo” não deveria ser autorizado, pois: a)

a  garantia  francamente  se  contrapunha  à  inalienabilidade  de  cotas

estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Lei n. 5.764/7137; b) o endividamento de

JOSÉ CARLOS PETRONILO PASSOS SOUZA na UNICRED SALVADOR era

de R$ 114.419,54, enquanto no SCR os débitos somavam R$ 196.991,16.

II.2.8.  TATIANA  CRUZ  BRAGA38 era  sócia  da  empresa

HEALTH  SERVIÇOS  MÉDICOS  LTDA ME39 e  integrava  o  Conselho  de

Administração da UNIHOSP. A exemplo dos demais indivíduos citados neste

item  da  exordial  acusatória,  ela  serviu  como  interposta  pessoa,  tomando

“empréstimos”,  em  seu  nome,  que  na  realidade  eram  desviados  para  a

UNIHOSP. 

Na próxima página, são colacionadas as operações de que

TATIANA BRAGA participou.

37 Art.  4º  As  cooperativas  são  sociedades  de  pessoas,  com  forma  e  natureza  jurídica
próprias,  de natureza civil,  não sujeitas a falência,  constituídas para prestar  serviços aos
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...) IV -
incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade.
38 Não denunciada por não ter sido inquirida pela Polícia Federal. Sua oitiva foi requisitada a
título de diligência complementar.
39 Cf. item III.9 desta denúncia, infra.
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O BACEN listou as ilicitudes encontradas em tais contratos40.

In verbis:

40 Fl. 50 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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II.2.9. Os denunciados se valeram, outrossim, da concessão

de “empréstimos” a WALTER LOPES RODRIGUES41, Membro do Conselho

de  Administração  da  UNIMED  SALVADOR,  com  o  objetivo  de  desviar

recursos da UNICRED SALVADOR para a UNIHOSP. Segue a lista de tais

operações:

41 Não denunciado por não ter sido inquirido em sede policial. Foram requisitadas diligências
complementares, para que se possa aquilatar sua eventual responsabilidade penal.
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Em 30-06-2009, os  denunciados  creditaram R$ 803.051,56

na conta de WALTER RODRIGUES, em face do contrato n. 1147, que teve

aval  da  UNIHOSP.  Na  mesma  data,  o  dinheiro  foi  transferido  para  a

UNIHOSP. 

Posteriormente,  importâncias  teriam  sido  transferidas  da

UNIHOSP para WALTER RODRIGUES, saldando algumas parcelas:

39



As  demais  operações  de  crédito  ilegais  elencadas  pelo

BANCEN  desviaram  quantias  diretamente  para  WALTER  LOPES

RODRIGUES.  Para  uma melhor  compreensão,  elas  serão examinadas no

item III.1 (infra) desta peça processual. 

II.2.10.  WELLINGTON ABDALA AZI42 compunha o Conselho

Técnico da UNIMED SALVADOR. O BACEN identificou duas transações em

que  ele  serviu  como  interposta  pessoa,  com o  intuito  de  ocultar  desvios

patrimoniais para a UNIHOSP43:

42 Não denunciado por não ter sido inquirido em sede policial. Foram requisitadas diligências
complementares, para que se possa aquilatar sua eventual responsabilidade penal.
43 Fl. 64 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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Consubstanciado  no  contrato  n.  801208530-0,  o  primeiro

“empréstimo”  teve  aval  da  UNIMED  SALVADOR.  O  seu  valor,  de  R$

14.000,00,  foi  transferido  para  a  UNIHOSP tão logo  aportou  na conta  de

WELLINGTON AZI, no dia 27-05-2008.

Em 30-07-2009, os denunciados depositaram R$ 301.144,32

na conta de WELLINGTON AZI, em razão do contrato de ‘mútuo” n. 1317. Na

mesma data, a importância foi repassada à UNIHOSP.

O BACEN relatou, outrossim, que

II.2.11.  Vale ressaltar que outras três operações de “crédito”

beneficiaram diretamente a UNIHOSP44. 

 

44 Fl. 54 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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Por  intermédio  do  contrato  n.  2802,  os  denunciados

liberaram, no dia 16-06-2010, nada menos que R$ 8.117.674,08 para que a

UNIHOSP  pudesse  saldar  débito  de  mesmo  valor  em  conta  garantida45

mantida  na  UNICRED  SALVADOR.  A operação  extrapolava  claramente  o

limite de exposição por cliente, definido pelo art. 32, inciso II, alínea “a”, da

Resolução CMN n. 3.442/0746 e, como apontaram os Auditores do BACEN,

vulnerava “o limite de concessão de crédito via conta garantida, conforme

Manual  de  Crédito,  Capítulo  6,  Seção  2,  é  [de]  até  30%  da  média  de

faturamento  mensal”.  E,  como  informou  a  autarquia  bancária,  “(...)  o

faturamento destacado era de R$ 3.556.039,16,  montante que permitia um

limite para conta garantida de, aproximadamente, R$ 1.070.000,00”47.

É  importante  frisar  que  os  denunciados haviam  sido

reiteradamente alertados pelo Conselho Fiscal da instituição financeira, cuja

reunião  realizada  em  25-11-2009  indicou  que  “a  Unimed  Salvador  e  a

Unihosp ultrapassaram o limite individual  [de crédito]  em 19,69% e 15,15%

respectivamente”48. Cerca de um mês após, no dia 22-12-2009, “o Conselho

observou  que  ainda  não  foi  informado  [não  tinha  sido  informado]  das

providências  que  estão  sendo  tomadas  para  a  regularização  das

extrapolações dos limites individuais de crédito,  bem como a formalização

45 O  glossário  completo  do  sítio  eletrônico  do  BACEN  define  conta  garantida como
“operações  de  crédito  vinculadas  à  conta-corrente  de  pessoas  jurídicas,  associadas  à
utilização de limite de crédito pré-estabelecido. Caracterizam-se pela amortização automática
do saldo devedor, quando ocorrem depósitos na conta-corrente. Diferenciam-se do cheque
especial  por  causa  de  solicitação  de  eventuais  garantias”  (Disponível  em:
http://www.bcb.gov.br/GlossarioLista.asp?idioma=P. Acesso em: 04-06-2016).
46 Art.  32.  A  cooperativa  de  crédito  deve  observar  os  seguintes  limites  de
exposição por cliente: (...) II - nas operações de crédito e de concessão de garantias
em favor de um mesmo cliente, bem como nos créditos decorrentes de operações com
derivativos: a) por parte de cooperativa singular: 15% (quinze por cento) do PR, caso filiada
a cooperativa central de crédito, e 10% (dez por cento) do PR, caso não filiada a central”.
A noção de patrimônio de referência (PR) é definida pela Resolução n. 3490/CMN/BACEN.
Corresponde ao patrimônio líquido, acrescido dos saldos das contas credoras e reservas,
para fins de verificação dos limites operacionais das instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
47 Fl.  472 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
48 Cf. súmula de reunião, fl. 472 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – 
cópia impressa em anexo.
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dos contratos de empréstimo celebrados entre os Cooperados do Unihosp e

a Unicred Salvador”49. E, em 20-04-2010, 

(...)  o  Dr.  Kasman  Meijon  Jorge  e  os  demais  Conselheiros

apontaram  a  extrapolação  de  limite  de  exposição  de  cliente  da

COOPERATIVA DE RECURSOS MÉDICOS E SISTEMA UNIMED e

UNIMED SALVADOR – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

no  mês  de  março/2010  e  solicitou  ao  Gerente  de  Controladoria

Anailton Bomfim apresentar relatório sinalizando as operações em

que  UNISHOP e  a  UNIMED  são  devedor  solidário/interveniente

garantidor50.

Os alertas eram mais que justificados. Além da  vulneração

dos  lindes  da  conta  garantida,  o  endividamento  da  UNIHOSP na

UNICRED SALVADOR já atingira os R$ 4.223.347,14. No SCR, que registra

a  soma  dos  débitos  no  SFN,  o  valor  era  de  nada  menos  que  R$

26.110.154,18, com registro de dívidas vencidas. Havia, ainda, restrições no

SERASA. Pior: como garantia existia apenas hipoteca de segundo grau, além

de  devedores  solidários  cujas  rendas  não  bastavam  para  autorizar  a

operação e eram os próprios dirigentes da UNICRED SALVADOR:  ALMIR

MAGALHÃES FERREIRA, ROBERTO SILVA SAMPAIO  e  LINO MANOEL

DA COSTA NETO.

Apesar  de tudo isto,  o  “empréstimo” foi  concedido pelo:  a)

comitê diretor, representado apenas por  LINO MANOEL DA COSTA NETO;

b)  comitê  da  diretoria  executiva,  representado  por  ALMIR  MAGALHÃES

FERREIRA  e  LINO  MANOEL  DA  COSTA  NETO;  c)  Conselho  de

Administração, representado apenas por ALMIR MAGALHÃES FERREIRA.

Não há dúvida, portanto, que os  denunciados  dolosamente

desviaram  –  usando  da  forma  dissimulada  de  um  empréstimo  que  de

49 Cf. súmula de reunião, fl. 480 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – 
cópia impressa em anexo.
50 Cf. súmula de reunião, fl. 502 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – 
cópia impressa em anexo.
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antemão  sabiam que  jamais  seria  pago  –  estes  R$  8.117.674,08  para  a

UNIHOSP, entidade também por eles dirigida, como se viu anteriormente.

Diante  das  cobranças  do  Conselho  Fiscal  e  dos  demais

associados da UNICRED SALVADOR, os desfalques derivados dos contratos

referidos neste item da denúncia tinham que ser ocultados. As parcelas dos

“débitos” estavam com atraso médio de 111 dias, impondo a reclassificação

do  rating,  que tinha sido artificialmente classificado pelos  denunciados no

nível B, nos termos da Resolução/BACEN n. 2682/9951. Em face disto, no dia

06-07-2010  os  denunciados  ilicitamente  deferiram  o  “empréstimo”  de  n.

2964, creditando mais R$ 550.372,89 na conta da UNIHOSP.

Quando esta operação foi celebrada,  a dívida da UNIHOSP

junto  à  UNICRED alçara  os  R$  11.905.944,43  e  no  SCR  era  de  R$

21.538.803,65.  Persistiam  a  inadimplência  e  a  restrição  no  cadastro  do

SERASA. Demais disso, a garantia indevidamente consistia em recursos da

conta Capital, em afronta à inalienabilidade de cotas preconizada no art. 4º,

inciso IV, da Lei n. 5.764/7152. E os devedores solidários, que continuavam

com  rendas  desenquadradas,  eram  novamente  gestores  da  UNICRED

SALVADOR:  ALMIR  MAGALHÃES  FERREIRA  e ROBERTO  SILVA

SAMPAIO.

Este  “empréstimo”  foi  deferido  pelo:  a)  comitê  diretor,

representado tão-somente por  ALMIR MAGALHÃES FERREIRA; b) comitê

51 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 or-
dem 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: 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 opera-
ção: a) natureza e finalidade da transação; b) características das garantias, particularmente
quanto à suficiência e liquidez; c) valor.
52 Art.  4º  As  cooperativas  são  sociedades  de  pessoas,  com  forma  e  natureza  jurídica
próprias,  de natureza civil,  não sujeitas a falência,  constituídas para prestar  serviços aos
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...) IV -
incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade.
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da diretoria executiva, representado por ALMIR MAGALHÃES FERREIRA e

ROBERTO SILVA SAMPAIO;  c) Conselho de Administração,  representado

apenas por ALMIR MAGALHÃES FERREIRA.

Os  desembolsos  relativos  ao  contrato  n.  2964  foram

detalhados na inspeção geral do BACEN53 e constam de tabela transcrita na

página seguinte:

Poucos  dias  após,  em  29-07-2010,  os  denunciados

resolveram desviar para a UNIHOSP mais  R$ 3.166.100,26 dos combalidos

cofres da UNICRED SALVADOR, ao deferirem o “empréstimo” de n. 3031. A

ideia  era  a  mesma:  fazer  desaparecer,  no  plano  contábil,  as  parcelas  de

dívidas  anteriores  cujo  atraso  superava  os  106  dias  e  indevidamente  se

encontravam classificadas  no  nível  B.  Elas  eram derivadas  dos  contratos

abaixo indicados:

53 Fl. 55 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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À época do contrato n. 3031, o endividamento da UNIHOSP

chegava a  R$ 11.901.336,89 na UNICRED SALVADOR e R$ 21.538.803,65

no  SCR/SFN.  Continuavam  a  inadimplência  e  as  restrições  no  SERASA.

Ademais,  a  garantia  novamente  consistia  em  recursos  da  conta  Capital,

arrostando a inalienabilidade de cotas prevista no art. 4º, inciso IV, da Lei n.

5.764/7154 e a devedora solidária era a UNIMED SALVADOR, que além de ter

renda desenquadrada, extrapolara o seu limite de risco na UNICRED. 

Este  “empréstimo”  foi  deferido  pelo:  a)  comitê  diretor,

representado somente por  ALMIR MAGALHÃES FERREIRA;  b) comitê da

diretoria  executiva,  representado  por  ALMIR  MAGALHÃES  FERREIRA  e

LINO  MANOEL  DA  COSTA  NETO;  c)  Conselho  de  Administração,

representado apenas por ALMIR MAGALHÃES FERREIRA.

Mais  uma  vez,  os  denunciados  dolosamente  usaram  da

forma dissimulada de um empréstimo –  que de antemão sabiam que jamais

seria  pago  –  com  o  objetivo  de  desviar  outros  R$  3.166.100,26 para  a

UNIHOSP, cooperativa que eles identicamente geriam.

II.2.12.  Em resumo, os  denunciados  urdiram e executaram

diversos atos de gestão fraudulenta, com o escopo de desviar dinheiro do

enfraquecido patrimônio da UNICRED SALVADOR para si próprios e para a

UNIHOSP, que também dirigiam. Tais desvios eram ocultados do BACEN, dos

demais associados e do Conselho Fiscal, ao serem veiculados por supostos

54 Art.  4º  As  cooperativas  são  sociedades  de  pessoas,  com  forma  e  natureza  jurídica
próprias,  de natureza civil,  não sujeitas a falência,  constituídas para prestar  serviços aos
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...) IV -
incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade.
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“empréstimos”, outorgados no mais das vezes a interpostas pessoas, que de

início já sabiam que nunca seriam pagos.

A propósito,  merece transcrição trecho do Parecer  Jurídico

251/2014-BCB/PGBC, elaborado pela Procuradoria-Geral do Banco Central

do Brasil:

(...)  depreende-se  do  relato  técnico  que  os  dirigentes  da

Unicred  Salvador  agiram  de  forma  fraudulenta quando

aprovaram  e  concederam  os  créditos  a  UNIHOSP

utilizando-se de interpostas pessoas. Diante do interesse

pessoal  na  concessão  dos  créditos,  os  dirigentes

ignoraram por completo as normas e os princípios mais

comezinhos que permeiam a concessão de empréstimos.

12.  Tal  conduta  colocou  em  risco  a  atuação  da

instituição, uma vez que sua liquidez sofreu considerável

baixa, o que impactou na concessão de novos créditos,

prejudicando sobremaneira os demais associados (fl. 112

– sem negrito no original).

Portanto,  não há dúvida quanto ao caráter  fraudulento dos

atos  praticados  pelos  denunciados.  Porém,  estes  não  foram  os  únicos

desvios patrimoniais que beneficiaram pessoas jurídicas administradas por

eles.

II.3. Controlada por  LINO MANOEL DA COSTA NETO,  que

detinha 98% do capital social, a  CLIVAB – Clínica Vascular da Bahia S/C

Ltda.  também foi beneficiada com desvios, dissimulados em “empréstimos”,

compilados a seguir:
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O primeiro deles corresponde ao contrato n. 2277, firmado em

04-03-2010, no valor de R$ 140.835,11. A garantia era inaceitável, pois, além

de estar lastreada em verba da conta capital, contrariando a inalienabilidade

de cotas determinada pelo art. 4º, inciso IV, da Lei n. 5.764/7155, esta verba

era oriunda de transferência do sócio majoritário da CLIVAB, LINO MANOEL

DA COSTA NETO.

Sem embargo, os denunciados liberaram os R$ 140.835,11,

que foram sacados um dia após:

55 Art.  4º  As  cooperativas  são  sociedades  de  pessoas,  com  forma  e  natureza  jurídica
próprias,  de natureza civil,  não sujeitas a falência,  constituídas para prestar  serviços aos
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...) IV -
incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade.
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A situação se repetiu no dia 30-08-2010, mediante o contrato

n. 3322, que ensejou o crédito de mais R$ 40.453,72 em favor da CLIVAB, a

fim de liquidar o débito da sua conta garantida56.

Na ocasião, o endividamento da CLIVAB era de R$ 86.998,65

na UNICRED SALVADOR e de R$ 190.292,54 no SCR/SFN. Demais disso,

garantia não podia ser aceita,  por estar indevidamente estribada na conta

capital, em afronta ao art. 4º, inciso IV, da Lei n. 5.764/71. Nada obstante, a

concessão  do  “empréstimo”  viu-se  autorizada  pelo:  a)  comitê  diretor,

representado somente por  ALMIR MAGALHÃES FERREIRA;  b) comitê da

diretoria  executiva,  representado  por  ALMIR  MAGALHÃES  FERREIRA  e

LINO  MANOEL  DA  COSTA  NETO;  c)  Conselho  de  Administração,

representado apenas por ALMIR MAGALHÃES FERREIRA.

No dia  25-01-2011,  os  denunciados  desviaram outros  R$

75.285,98 para a CLIVAB, com o objetivo de novamente liquidar débito da

conta garantida. Mais uma vez, a garantia deveria ser rejeitada, já que se

encontrava pretensamente amparada na conta capital, de forma contrária ao

art. 4º, inciso IV, da Lei n. 5.764/71. Apesar disto, o “empréstimo” foi deferido

pelo:  a)  comitê  diretor,  representado  somente  por  ALMIR  MAGALHÃES

FERREIRA;  b)  comitê  da  diretoria  executiva,  representado  por  ALMIR

56 O  glossário  completo  do  sítio  eletrônico  do  BACEN  define  conta  garantida como
“operações  de  crédito  vinculadas  à  conta-corrente  de  pessoas  jurídicas,  associadas  à
utilização de limite de crédito pré-estabelecido. Caracterizam-se pela amortização automática
do saldo devedor, quando ocorrem depósitos na conta-corrente. Diferenciam-se do cheque
especial  por  causa  de  solicitação  de  eventuais  garantias”  (Disponível  em:
http://www.bcb.gov.br/GlossarioLista.asp?idioma=P. Acesso em: 04-06-2016).

49

http://www.bcb.gov.br/GlossarioLista.asp?idioma=P


MAGALHÃES FERREIRA e ROBERTO SILVA SAMPAIO;  c) Conselho de

Administração, representado apenas por ALMIR MAGALHÃES FERREIRA.

Menos  de  um  mês  depois,  na  data  de  23-02-2011,  os

denunciados voltaram a desviar numerário da UNICRED SALVADOR para a

CLIVAB, por intermédio do “mútuo” de n. 4024, de R$ 120.758,72. 

À época, o endividamento da CLIVAB era de R$ 76.269,26 na

UNICRED SALVADOR e  de  R$  229.573,86  no  SCR/SFN.  A garantia  não

deveria ser aceita, pois ela supostamente estava amparada na conta capital,

vulnerando o art. 4º, inciso IV, da Lei n. 5.764/71. Para piorar, o saldo médio

trimestral  da  CLIVAB  registrado  pela  UNICRED  era  negativo  (-R$

111.102,68).

Ainda assim, o dinheiro foi creditado e imediatamente retirado

da conta da CLIVAB, via transferência eletrônica (TED), como informa tabela

elaborada pelo BACEN57:

Não  contentes  com  os  atos  de  gestão  fraudulenta

perpetrados,  os  denunciados  voltaram  à  carga  em  31-03-2011,  ao

permitirem o crédito de R$ 96.000,00 em benefício da CLIVAB, com base no

contrato n. 4142. Declaradamente se buscava a quitação da conta garantida,

mas o limite desta última continuou ativo58.

O devedor solidário era  LINO MANOEL DA COSTA NETO,

dirigente da UNICRED SALVADOR.

57 Fl. 31 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
58 Fl. 31 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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Naquela oportunidade, o endividamento da CLIVAB era de R$

193.310,75 na UNICRED SALVADOR e de R$ 305.052,96 no SCR/SFN. A

garantia não deveria ser aceita, pois ela supostamente estava amparada na

conta capital, vulnerando o art. 4º, inciso IV, da Lei n. 5.764/71. O devedor

solidário  era  LINO  MANOEL  DA COSTA NETO,  dirigente  da  UNICRED

SALVADOR. E o saldo médio trimestral da CLIVAB registrado pela UNICRED

era negativo (-R$ 111.000,15).

Malgrado  houvesse  tantos  impeditivos,  o  “empréstimo”  foi

deferido  pelo:  a)  comitê  diretor,  representado  somente  por  ALMIR

MAGALHÃES FERREIRA; b) comitê da diretoria executiva, representado por

ALMIR  MAGALHÃES  FERREIRA  e ROBERTO  SILVA  SAMPAIO;  c)

Conselho de Administração, representado apenas por ALMIR MAGALHÃES

FERREIRA.

É  insofismável  que  os  denunciados  dissimularam  seus

desvios  como “empréstimos”,  que  de  antemão sabiam que  jamais  seriam

pagos.

II.4.  É  importante  notar  que  os  denunciados  também

protagonizaram desvios em que foi favorecida a UNICOM – Cooperativa de

Consumo  dos  Cooperados  da  UNIMED.  Presidida  por  FRANCISCO

HANAQUE ROSSI,  ela contava com a presença de  ALMIR MAGALHÃES

FERREIRA  e  LINO  MANOEL  DA COSTA  NETO no  seu  Conselho  de

Administração.

Duas  foram  as  operações  eivadas  de  ilicitude  em  que  a

UNICOM ocupou o papel de tomadora dos “empréstimos”:
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Em 06-07-2010, a UNICOM pactuou uma confissão de dívida

com  a  UNICRED  SALVADOR,  representada  por  ALMIR  MAGALHÃES

FERREIRA,  ROBERTO  SILVA SAMPAIO  e  LINO  MANOEL  DA COSTA

NETO. 

Os débitos provinham do contrato n. 2195 e das constantes

transferências  da  conta  garantida59 n.  411-1  para  outra  conta  corrente,

também titularizada pela UNICOM. Em fevereiro de 2010,  o débito nesta

conta  garantida  era  de  R$  1.547.615,04,  muito  superior  ao  limite

normativamente  previsto,  que  permitiria  a  concessão  de  crédito  de  R$

94.000,0060.

Em julho daquele ano,  a dívida da UNICOM era de: i)  R$

3.598.923,81 na UNICRED SALVADOR; ii) R$ 4.020.699,86 no SCR/SFN.

Havia  restrições  no  SERASA e  estavam  desenquadradas  as  rendas  da

UNICOM  e  dos  devedores  solidários  (FRANCISCO  HANAQUE  ROSSI,

UNIHOSP e SAMH – Serviços de Assistência Médico Hospitalar Ltda61).  O

rating do risco tinha sido indevidamente colocado no patamar C. Ademais, a

59 O  glossário  completo  do  sítio  eletrônico  do  BACEN  define  conta  garantida como
“operações  de  crédito  vinculadas  à  conta-corrente  de  pessoas  jurídicas,  associadas  à
utilização de limite de crédito pré-estabelecido. Caracterizam-se pela amortização automática
do saldo devedor, quando ocorrem depósitos na conta-corrente. Diferenciam-se do cheque
especial  por  causa  de  solicitação  de  eventuais  garantias”  (Disponível  em:
http://www.bcb.gov.br/GlossarioLista.asp?idioma=P. Acesso em: 04-06-2016).
60 30% do faturamento mensal, que era de R$ 312.598,68 (Manual de Crédito, capítulo 6,
seção 2).
61 Cujo contrato social, na cláusula 4.3, vedava o uso da denominação social em negócios
estranhos aos interesses sociais, inclusive avais ou fianças.
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garantia era inaceitável, pois estava amparada em recursos da conta capital,

o que francamente se contrapunha à inalienabilidade de cotas estabelecida

no art. 4º, inciso IV, da Lei n. 5.764/7162.

Conquanto tudo exigisse atuação em contrário, no dia 19-07-

2010 os denunciados autorizaram o “empréstimo” de n. 2965, permitindo o

crédito de  R$ 4.223.796,15 em benefício da UNICOM. Deste montante, R$

3.626.466,39  serviram  para  liquidar  o  contrato  em  atraso  n.  2195  e  R$

574.749,71 para a cobertura da conta garantida e do cheque especial  na

conta corrente. As aprovações provieram do: a) comitê diretor, representado

somente  por  ALMIR  MAGALHÃES  FERREIRA;  b)  comitê  da  diretoria

executiva, representado por  ALMIR MAGALHÃES FERREIRA e ROBERTO

SILVA SAMPAIO;  c) Conselho de Administração, representado apenas por

ALMIR MAGALHÃES FERREIRA.

II.5.   Também  devem  ser  registrados  os  atos  de  gestão

fraudulenta que beneficiaram a UNIMED Salvador – Cooperativa de Trabalho

Médico.  De  2006  a  2010,  assim  eram  compostos  os  Conselhos  de

Administração, Fiscal e Técnico desta última:

Conselho de Administração:

Nome Cargo
ALMIR MAGALHÃES FERREIRA Presidente
ROBERTO SILVA SAMPAIO Vice-Presidente
JOSÉ CARLOS PETRONILO PASSOS SOUZA Superintendente
JOÃO CRISÓSTOMO LUCAS NETO Vogal
LINO MANOEL DA COSTA NETO Vogal
LUIZ CARLOS CARDOSO BORGES Vogal
WALTER LOPES RODRIGUES Vogal

Conselho Fiscal:

62 Art.  4º  As  cooperativas  são  sociedades  de  pessoas,  com  forma  e  natureza  jurídica
próprias,  de natureza civil,  não sujeitas a falência,  constituídas para prestar  serviços aos
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...) IV -
incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade.
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Nome
FRANCISCO HANAQUE ROSSI
CREMILDA COSTA DE FIGUEIREDO

Conselho Técnico:

Nome
ÂNGELA MARIA CAVALCANTI HERMIDA
CARLOS NATIVO DOS SANTOS
GILDETE SANTOS SILVA
PAULO BARRETO TORRES
WELLINGTON ABDALLA AZI

A inspeção geral do BACEN63 flagrou dois contratos em que

os  denunciados  ilicitamente beneficiaram a UNIMED SALVADOR, entidade

que, como visto, também administravam:

Por  força  do  contrato  n.  3032,  celebrado  em  29-07-2010,

foram  transferidos  nada  menos  que  R$  6.327.544,36  para  a  UNIMED

SALVADOR,  a  fim  de  liquidar  dívidas  decorrentes  dos  contratos  n.

701209771/0  e  701223162/0  e  da  conta  garantida  n.  2.023,  cujo  saldo

63 Fl. 58 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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devedor,  em  30-07-2010,  chegava  a  R$  3.933.286,80.  Todavia,  o  Banco

Central registrou que

(...)  documentos  às  fls.  2.600/2.742  revelam  as  sucessivas

majorações do respectivo limite e, como reflexo, as transferências

de recursos entre tais contas [conta garantida e conta corrente da

UNIMED SALVADOR] foram frequentes no período de jan/2008 a

jul/201064.

Em  julho  de  2010,  a  dívida  da  UNIMED  era  de:  i)  R$

2.706.186,44 na UNICRED SALVADOR; ii) R$ 8.725.059,94 no SCR/SFN.

Havia  restrições  no  SERASA e  estavam  desenquadradas  as  rendas  da

UNIMED e  dos  devedores  solidários  (JOSIAS  RIBEIRO DOS SANTOS e

ARMANDO  LOPES  PAIM).  O  rating  do  risco  havia  sido  indevidamente

colocado  no  nível  B.  Ademais,  a  garantia  era  inaceitável,  pois  estava

amparada em recursos da conta capital, o que francamente se contrapunha à

inalienabilidade  de  cotas  estabelecida  no  art.  4º,  inciso  IV,  da  Lei  n.

5.764/7165.

Apesar disto, a operação foi autorizada pelo: a) comitê diretor,

representado tão-somente por  ALMIR MAGALHÃES FERREIRA; b) comitê

da diretoria executiva, representado por ALMIR MAGALHÃES FERREIRA e

LINO  MANOEL  DA  COSTA  NETO;  c)  Conselho  de  Administração,

representado apenas por ALMIR MAGALHÃES FERREIRA.

64 Fl. 58 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
65 Art.  4º  As  cooperativas  são  sociedades  de  pessoas,  com  forma  e  natureza  jurídica
próprias,  de natureza civil,  não sujeitas a falência,  constituídas para prestar  serviços aos
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...) IV -
incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade.
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Reproduz-se na página seguinte o extrato correspondente ao

desvio autorizado fraudulentamente pelos denunciados:
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O BACEN também flagrou uma carta de fiança (contrato n.

0006), repactuada em 04-01-2011, em que a UNICRED SALVADOR assumiu

a condição de fiadora da UNIMED SALVADOR. Relata a autarquia bancária66:

II.6. Em suma, os denunciados dolosamente praticaram atos

de  gestão  fraudulenta,  apropriando-se  e  desviando  dinheiro  da  UNICRED

SALVADOR,  em proveito próprio e das pessoas jurídicas que dirigiam

(UNIHOSP, CLIVAB, UNICOM e UNIMED SALVADOR). Tais desvios foram

66 Fls. 59-60 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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dissimulados mediante a concessão de “empréstimos” que, ab initio, sabiam

que jamais iriam ser  pagos,  a  fim de iludir  o  BACEN, os  associados e o

Conselho Fiscal.

II.7.  Idêntico  modus  operandi foi  empregado  pelos

denunciados para encobrir desvios do patrimônio da UNICRED SALVADOR

para terceiros, conforme se verá a seguir.

III. DOS DEMAIS DESVIOS PATRIMONIAIS

III.1.  Conforme já  explanado no item  II.2.9  desta denúncia

(supra),  WALTER  LOPES  RODRIGUES67 era  Membro  do  Conselho  de

Administração da UNIMED SALVADOR. A inspeção do BACEN indicou que,

além de servir  como interposta  pessoa,  para ocultar  desvios  em favor  da

UNIHOSP,  ele  também foi  diretamente  agraciado com aportes  ilicitamente

providenciados pelos denunciados.

Isto ocorreu em 12-11-2010, quando foi assinado o contrato

n.  3682,  mediante  o  qual  foram  creditados  R$  30.000,00  na  conta  de

WALTER RODRIGUES, para a compensação de um cheque emitido seis dias

antes. Não havia suficiente comprovação de renda e a garantia não podia ser

aceita por estar amparada na conta Capital, em ofensa à inalienabilidade de

cotas estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Lei n. 5.764/7168. Ainda assim, o

dinheiro foi creditado e sacado, como indica tabela elaborada pelo BACEN69:

67 Não denunciado por não ter sido inquirido em sede policial. Foram requisitadas diligências
complementares, para que se possa aquilatar sua eventual responsabilidade penal.
68 Art.  4º  As  cooperativas  são  sociedades  de  pessoas,  com  forma  e  natureza  jurídica
próprias,  de natureza civil,  não sujeitas a falência,  constituídas para prestar  serviços aos
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...) IV -
incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade.
69 Fl. 62 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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Os  denunciados  desviaram  outros  R$  70.000,00  para

WALTER  RODRIGUES,  ao  autorizarem  a  concessão  do  “empréstimo”  n.

3855,  na  data  de  27-12-2010.  Incontinenti,  a  quantia  foi  objeto  de

transferência eletrônica (TED), direcionada ao Banco Itaú. Mais uma vez, não

existia comprovação de renda suficiente. Tampouco deveria ser acatada a

garantia, que se estribara na conta Capital, contrariamente à inalienabilidade

de cotas estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Lei n. 5.764/71.

No  dia  03-02-2011,  os  denunciados  praticaram  outro  ato

fraudulento de gestão,  desviando R$ 40.152,58 em benefício  de WALTER

RODRIGUES  (contrato  n.  3973),  malgrado  não  existisse  suficiente

comprovação  de  renda  e  não  fosse  possível  acatar  a  garantia,  por  estar

amparada  na  conta  Capital,  em  ofensa  à  inalienabilidade  de  cotas

estabelecida no art. 4º, inciso IV, da Lei n. 5.764/71. Parte da importância foi

utilizada para pagar uma parcela do contrato n. 3682, em procedimento de

rolagem de dívida, enquanto R$ 36.400,00 foram eletronicamente transferidos

(TED) para conta não identificada mantida no Banco Real.
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Para  ocultar  os  desvios,  em  23-03-2011  os  denunciados

concederam o contrato n. 4115, mesmo com a parca comprovação de renda

e garantia indevida (conta Capital). Os R$ 40.000,00 viram-se empregados na

liquidação  de  parcelas  dos  contratos  n.  3973,  3682  e  3855,  em evidente

rolagem de dívida com indevido congelamento do risco.

Idêntico proceder foi tomado no dia 23-03-2011. Por meio do

“empréstimo”  n.  4271,  de  R$  40.000,00,  autorizado  mesmo com escassa

comprovação de renda e  garantia  indevida  (conta  Capital).  Esta  soma foi

utilizada para a liquidação de parcelas dos contratos n. 4115 e 3855, em clara

rolagem de dívida com indevido congelamento do risco.

Evidentemente,  os  denunciados  dolosamente  praticaram

atos de gestão fraudulenta, desviando dinheiro da UNICRED SALVADOR em

proveito  de  WALTER  RODRIGUES.  Tais  desvios  foram  dissimulados

mediante  a concessão de “empréstimo”  que,  ab initio,  sabiam que jamais

iriam ser pagos, a fim de iludir o BACEN, os associados e o Conselho Fiscal

da cooperativa de crédito.

III.2.  Os  denunciados  cometeram  delitos  análogos,

relativamente  aos  “empréstimos”  conferidos  à  C  SYSTEM

TELECOMUNICAÇÕES  E  SEGURANÇA  LTDA.  ME,  cuja  composição

societária era a seguinte:
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Tal empresa sequer deveria ser admitida como associada à

UNICRED SALVADOR, pois não se tratava de sociedade sem fins lucrativos,

não estava sediada na área abrangida pela cooperativa de crédito e sequer

atuava na área de saúde, consoante exigido pelo art. 4º do estatuto social da

cooperativa de crédito 

A proposta de adesão foi  apresentada por  LINO MANOEL

DA COSTA NETO em 13-08-2008, mesma data em que foi subscrita pela C

SYSTEM.  Entretanto,  o  Conselho  de  Administração  admitira  a  aludida

empresa  no  dia  21-07-2008,  ou  seja,  23  dias  antes  (!)  da  assinatura  da

proposta.

Eis  a  listagem  das  operações  ilegais  constatadas  pelo

BACEN:

Datado  de  21-01-2009,  o  contrato  n.  440  concedeu  à  C

SYSTEM um crédito de R$ 30.000,00, com aval da UNIHOSP.
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Em 09-10-2009, os  denunciados  desviaram R$ 70.969,64,

ao  deferirem  o  contrato  n.  1601,  conquanto  não  houvesse  garantias  ou

comprovação  da  capacidade  de  pagamento.  O  atraso  do  pagamento  do

contrato  n.  440  atingia  os  115  dias,  mas  a  classificação  do  risco  estava

indevidamente congelado no nível B. As dívidas da C SYSTEM na UNICRED

SALVADOR remontavam a R$ 10.818, 25 e, no SCR/SFN, R$ 160.203,43.

Ainda  assim,  a  quantia  foi  liberada,  tendo  sido  pagas  quatro  parcelas

vencidas  do  contrato  n.  440,  em  rolagem  de  dívida,  e  retirados

eletronicamente (via TED) R$ 59.000,00.

No  dia  11-02-2010,  os  denunciados  desviaram outros  R$

35.982,72,  via  contrato  n.  2194.  A  garantia  indevidamente  consistia  em

recursos da conta Capital, em afronta à inalienabilidade de cotas preconizada

no  art.  4º,  inciso  IV,  da  Lei  n.  5.764/7170,  existiam  registros  de  parcelas

vencidas ou em prejuízo no SCR/SFN e na cooperativa de crédito e a renda

da devedora solidária (UNIHOSP) estava desenquadrada. 

Por tudo isso, quem autorizou o “empréstimo” evidentemente

sabia que o valor jamais seria recobrada. Mas quem o fez? 

O “mútuo’ foi  deferido pelo:  a) comitê diretor,  representado

tão-somente  por  ROBERTO  SILVA  SAMPAIO;  b)  comitê  da  diretoria

executiva, representado por  ROBERTO SILVA SAMPAIO  e LINO MANOEL

DA COSTA NETO; c) Conselho de Administração, representado apenas por

70 Art.  4º  As  cooperativas  são  sociedades  de  pessoas,  com  forma  e  natureza  jurídica
próprias,  de natureza civil,  não sujeitas a falência,  constituídas para prestar  serviços aos
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...) IV -
incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade.
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ALMIR MAGALHÃES FERREIRA. 

Isto  chamou  a  atenção  do  BACEN,  por  excepcionar  as

alçadas ordinárias da UNICRED SALVADOR71. In verbis:

Em 22-06-2010, novos R$ 76.590,89 foram desviados para a

C  SYSTEM,  mediante  o  contrato  n.  2842,  que  teve  o  UNIHOSP  como

avalista. Naquela oportunidade, a dívida da empresa era de R$ 68.585,99 na

UNICRED SALVADOR e de R$ 268.246,23 no SCR/SFN. A quantia serviu

para rolagem da dívida decorrente do contrato n. 1601. 

Assim foram resumidos os vícios que eivavam o contrato:

O “mútuo” foi  deferido pelo:  a) comitê diretor, representado

tão-somente por  LINO MANOEL DA COSTA NETO;  b) comitê da diretoria

71 Fl. 22 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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executiva,  representado  por  ALMIR  MAGALHÃES  FERREIRA  e LINO

MANOEL DA COSTA NETO. 

Não há dúvida, portanto, que os  denunciados  dolosamente

praticaram  atos  de  gestão  fraudulenta,  desviando  dinheiro  da  UNICRED

SALVADOR para C SYSTEM TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA.

ME. Tais desvios foram dissimulados mediante a concessão de “empréstimo”

que de antemão sabiam que jamais iriam ser pagos, a fim de iludir o BACEN,

os associados e o Conselho Fiscal da cooperativa de crédito.

III.3.  Infrações  similares  também  foram  cometidas  pelos

denunciados com referência aos “empréstimos” outorgados ao CENTRO DE

MEDICINA HUMANA LTDA., cuja composição societária era a seguinte:

Relativamente  a  tal  empresa,  estas  foram  as  transações

ilícitas compiladas pelo BACEN:
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Pactuado  em  18-01-2010,  o  contrato  n.  2043  tinha  como

devedor solidário JOSÉ CARLOS PRADO CORREIA72, sócio majoritário da

empresa. Suas pretensas garantias eram créditos “sob o título de produção,

que representam pagamentos por serviços prestados na área de saúde”73. 

A  respeito,  o  Banco  Central  verificou  as  impropriedades

abaixo transliteradas:

Destacam-se  em  tal  contrato  fragilidades  na  análise  cadastral,

diante da ausência comprobatória da capacidade de pagamento; e

das  avaliações  das  restrições  internas,  no  que  se  incluem  os

apontamentos das auditorias [do sistema UNICRED nacional], bem

como  insuficiência  no  registro  da  garantia,  motivo  pelo  qual  se

registram o risco  e  o  comprometimento da eficácia  da operação

com tal lastro74.

A quantia  depositada  foi  eletronicamente  transferida  para

72 Não denunciado por não ter sido inquirido pela Polícia Federal. Sua oitiva foi requisitada a
título de diligência complementar.
73 Fl. 24 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
74 Fl. 24 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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outras  instituições  financeiras,  consoante  indicado  no  extrato  adiante

colacionado:

Em  25-05-2011,  os  denunciados  desviaram  mais  R$

201.063,92,  com  fulcro  no  contrato  n.  4359.  Francamente  insuficiente,  a

garantia consistia em créditos de produção de serviços médicos. Ademais,

inexistia comprovação da suficiência das rendas do CENTRO DE MEDICINA

HUMANA e do devedor solidário, JOSÉ CARLOS PRADO CORREIA.

Na  referida  data,  o  endividamento  do  CENTRO  DE

MEDICINA HUMANA na UNICRED SALVADOR era de R$ 143.925,56,  ao

passo que o SCR registrava o total de R$ 2.906.768,17 de débitos em todo o

sistema financeiro nacional.

O  “empréstimo”  foi  deferido  pelo:  a)  comitê  diretor,
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representado tão-somente por  ALMIR MAGALHÃES FERREIRA; b) comitê

da diretoria executiva, representado por ALMIR MAGALHÃES FERREIRA e

LINO MANOEL DA COSTA NETO; c) comitê de administração, representado

apenas por ALMIR MAGALHÃES FERREIRA. 

Impende aduzir que parte expressiva do numerário desviado

foi de logo transferido eletronicamente para outras instituições financeiras:

No  dia  19-07-2011,  celebrou-se  contrato  n.  4584,  cuja

garantia  estava  arrimada  no  devedor  solidário,  JOSÉ  CARLOS  PRADO

CORREIA,  que  se  encontrava  com  restrições  no  SERASA.  A avença  foi

firmada com o escopo de liquidar os débitos derivados dos contratos n. 2043

e 4359, ou seja, de efetuar rolagem de dívidas.

À  época  da  transação,  o  endividamento  do  CENTRO  DE

MEDICINA HUMANA era de R$ 327.855,39 na UNICRED SALVADOR e de

R$ 5.234.966,62 no SCR/SFN. 

Este  “mútuo”  foi  autorizado  pelo:  a)  comitê  diretor,

representado tão-somente por LINO MANOEL DA COSTA NETO; b) comitê

da diretoria executiva, representado por ROBERTO SILVA SAMPAIO e LINO

MANOEL  DA COSTA NETO;  c)  comitê  de  administração,  representado

apenas por ALMIR MAGALHÃES FERREIRA. 

Assinado  em  03-08-2011,  o  contrato  n.  4645  permitiu  o

desvio de novos R$ 45.000,00 para o CENTRO DE MEDICINA HUMANA. De

novo,  a  garantia  encontrava-se  amparada  no  devedor  solidário,  JOSÉ

CARLOS PRADO CORREIA, cujo cadastro tinha restrições no SERASA.

Ao tempo da  operação,  o  endividamento  do  CENTRO DE
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MEDICINA HUMANA era de R$ 330.664,12 na UNICRED SALVADOR e de

R$  5.234.966,62  no  SCR/SFN,  com  registro  de  parcelas  vencidas  e  em

prejuízo.

Apesar  disto,  o  “empréstimo”  foi  deferido  pelo:  a)  comitê

diretor, representado tão-somente por  ALMIR MAGALHÃES FERREIRA; b)

comitê  da  diretoria  executiva,  representado  por  ALMIR  MAGALHÃES

FERREIRA e LINO MANOEL DA COSTA NETO; c) comitê de administração,

representado apenas por  ALMIR MAGALHÃES FERREIRA. E os recursos

creditados  foram  imediatamente  transferidos  eletronicamente  (TED)  para

outra instituição financeira, como aponta o extrato colacionado a seguir:

Outrossim, o BACEN reportou ilegalidades concernentes ao

contrato n. 4719, datado de 26-08-2011:
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Mais uma vez, os denunciados dolosamente praticaram atos

de  gestão  fraudulenta,  desta  feita  desviando  dinheiro  da  UNICRED

SALVADOR para o CENTRO DE MEDICINA HUMANA LTDA. Novamente, os

desvios  foram  dissimulados  mediante  a  concessão  de  “empréstimo”  que,

desde  o  princípio,  sabiam  que  jamais  iriam  ser  pagos,  a  fim  de  iludir  o

BACEN, os associados e o Conselho Fiscal da cooperativa de crédito.

III.4.  Não é de se espantar que o idêntico  modus operandi

tenha  sido  adotado  pelos  denunciados,  relativamente  aos  “empréstimos”

concedidos à CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA SALVADOR S/C LTDA., cujos

sócios eram BERNARDINO LEAL DE QUADROS JUNIOR (99% do capital

social) e LUCIANE ARIZE S. CRUZ (1%). As ilegalidades comprovadas pelo

Banco Central foram as seguintes:
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III.5.  Outro  ato  fraudulento  de  gestão  protagonizado  pelos

denunciados  consistiu no desvio de patrimônio da UNICRED SALVADOR

que envolveu a empresa GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE MATERIAL

HOSPITALAR LTDA.,  cujos  sócios  eram JORGE FERNANDES CAMPOS,

detentor de 50% do capital social, e EDUARDO REBOUÇAS BRITTO, titular

dos outros 50%.

Em  11-01-2010,  a  GRANDES  MARCAS  COMÉRCIO  DE

MATERIAL HOSPITALAR LTDA. celebrou o contrato n. 1994, com aval da

UNIHOSP. Com isso, foi efetuado o depósito de R$ 324.713,38 na conta da

GRANDES MARCAS.

Esta importância, somada ao valor das cotas transferidas da

UNICOM, serviu como lastro para o saque de diversos cheques de alto valor,

no dia 15-01-2010:
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Sobre o “empréstimo”, assinalou o BACEN:

Mais uma vez, os denunciados dolosamente praticaram atos

de  gestão  fraudulenta,  desta  feita  desviando  dinheiro  da  UNICRED

SALVADOR  para  terceiros,  com  o  concurso  dos  gestores  da  GRANDES

MARCAS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. Novamente, os

desvios  foram  dissimulados  mediante  a  concessão  de  “empréstimo”  que,

desde  o  princípio,  sabiam  que  jamais  iriam  ser  pagos,  a  fim  de  iludir  o

BACEN, os associados e o Conselho Fiscal da cooperativa de crédito.

III.6.  A  série  de  atos  fraudulentos  engendrada  pelos

denunciados englobou, ainda, “empréstimo” deferido à HEALTH SERVIÇOS

MÉDICOS LTDA ME, que tinha como sócio ALMIR MAGALHÃES FERREIRA

FILHO,  filho  do  presidente  da  UNICRED  SALVADOR  e  primeiro

denunciado.

O  BACEN  resumiu  as  ilegalidades  flagradas,  em  trecho
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trazido à colação a seguir:
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III.7. Foram  igualmente  identificados  atos  de  gestão

fraudulenta em que os denunciados beneficiaram o HOSPITAL SALVADOR

SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA75. In verbis:

75 Fls. 34-35 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
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anexo
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As  operações  anteriormente  descritas  continham  as

seguintes impropriedades:

III.8.  Por  fim,  cumpre  narrar  os  desvios  praticados  pelos

denunciados  para a conta de PAULO VIANA76, verificados ao menos duas

oportunidades: 

76 Não denunciado por não ter sido inquirido pela Polícia Federal. Sua oitiva foi requisitada a 
título de diligência complementar.
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Sobre eles, asseverou o BACEN77:

77 Fls. 45-46 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo
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III.9.  Em síntese,  os  denunciados  dolosamente  desviaram

quantias  da  UNICRED  SALVADOR  para  terceiros,  dissimulando  tais  atos

fraudulentos  de  gestão  com a  suposta  concessão  de  “empréstimos”,  que

desde o início sabiam que nunca seriam pagos.

IV. DA INSERÇÃO DE ELEMENTOS INEXATOS

A  fim  de  esconder  o  resultado  deletério  de  sua  gestão

fraudulenta  dos  associados,  do  publico  em geral  e  do  Banco  Central,  os

denunciados  ordenaram a execução de uma série  de  fraudes contábeis,

com  o  intuito  de  indevidamente  inflar  o  patrimônio  líquido  da  UNICRED

SALVADOR, no período de 01-01-2008 a 30-09-2011.

Para tanto, os  denunciados  determinaram o lançamento a

menor  na  conta  1.6.9.20.00-2  –  Provisão  para  Empréstimos  e  Títulos

Descontados –,  de  modo  a  que,  na  data-base  de  30-09-2011,  esta
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apresentava saldo de R$ -9.562.967,46, quando deveria apresentar saldo de

R$  -16.483.868,5678.  Uma  divergência  de  nada  menos  que  R$

6.920.901,46 (!).

Com  isso,  o  patrimônio  líquido  apresentado  pelos

denunciados  aos  associados,  ao  público  em  geral  e  ao  BACEN  era

significativamente maior (R$ 22.723.512,02) a aquele cujo cálculo obedeceria

as prescrições vigentes (R$ 15.802.610,92), conforme registrou a autarquia

bancária79:

78 Fl. 65 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo
79 Fl. 65 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo
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A expressiva deficiência de provisão ocorreu em virtude da

sistemática  desobediência  da  classificação  de  risco  ordenada  pela

Resolução/BACEN n. 2682/99, in verbis:

Art. 1º Determinar que as instituições financeiras e demais institui-
ções 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, ampara-
da por  informações internas  e  externas, contemplando, pelo me-
nos, os seguintes aspectos:                                   
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 suficiên-
cia e liquidez;                                              
c) valor.    

Nesse  sentido,  impende  colacionar  tabela  elaborada  pelo

Banco Central  do Brasil,  em que são cotejadas as classificações de risco

adotadas  pelos  denunciados  com  aquelas  que  derivariam  da  escorreita

obediência à citada Resolução/BACEN n. 2682/9980:

80 Fl. 66 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo
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Deve-se salientar que, em dezembro de 2010, a situação eco-

nômico-financeira da cooperativa, considerando-se a conta contábil Capital –

que já acumulava perdas de R$ 2.485.999,00 –, apresentou resultado negati-

vo de R$ -11.613.000,00. Como as ilicitudes haviam sido flagradas por apura-

ções iniciais do BACEN, a UNICRED SALVADOR foi obrigada a contabilizar

provisões para a carteira que atingiram R$ 29.372.000,00. Assim, o patrimô-

nio líquido ajustado (PLA)81 reduziu-se em cerca de 52,6%, passando de R$

81 A partir da Resolução n. 3490/BACEN, o Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) passou a se
chamar Patrimônio de Referência (PR).  Corresponde ao patrimônio líquido, acrescido dos
saldos das contas credoras e reservas, para fins de verificação dos limites operacionais das
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Vale  salientar  que  a  Resolução  n.  2771/BACEN  preconiza,  no  seu  art.  5º,  “As
cooperativas de crédito devem observar os seguintes limites mínimos, em relação ao capital
e  ao  patrimônio  líquido  ajustado  na  forma  da  regulamentação  em  vigor  (PLA):  II  -
cooperativas singulares filiadas a centrais: a) capital integralizado de R$3.000,00 (três mil
reais), na data de autorização para funcionamento; b) PLA de R$30.000,00 (trinta mil reais),
após três anos da referida data; c) PLA de R$60.000,00 (sessenta mil reais), após cinco anos
da referida data”.
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41.230.000,00  em  dezembro/2009  para  R$  21.698.000,00  (cf.  Parecer

2148/2014-BCB/DESUC, de 30-06-201482).

Contudo, com a transferência do resultado do exercício de

2010 para perdas e a utilização de R$ 2.728.000,00 dos recursos da conta

contábil  da  Reserva  Legal,  as  perdas  acumuladas  atingiram  R$

11.370.000,00. Ilicitamente, os denunciados ordenaram o rateio do saldo ne-

gativo de forma proporcional ao capital de cada associado, para compensa-

ção por meio de sobras de exercícios futuros83.

Fica  claro,  portanto,  que  os  denunciados  dolosamente

fizeram  inserir  elementos  falsos  e  omitiram  elementos  exigidos  pela

legislação,  em  demonstrativos  contábeis  da  instituição  financeira.  Desta

forma,  os  denunciados  dolosamente  induziram  e  mantiveram  em  erro

associados,  investidores  e  o  Banco  Central  do  Brasil,  relativamente  a

operações e a situação financeira da UNICRED SALVADOR, sonegando-as e

prestando-as falsamente.

V. DAS CONDUTAS

As  condutas  dos  denunciados  já  foram  detalhadas  nos

capítulos anteriores desta denúncia. Entretanto, apenas para que não paire

qualquer dúvida a respeito, far-se-á aqui um breve resumo delas:

ALMIR  MAGALHÃES  FERREIRA (primeiro  denunciado)

exerceu o cargo de Presidente da UNICRED SALVADOR. Neste período, o

primeiro  denunciado geriu  fraudulentamente  a  instituição  financeira,

contando com o concurso do Diretor Financeiro ROBERTO SILVA SAMPAIO

82 Fl.  3 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl.  96 – cópia impressa em
anexo
83 Fls. 3-4 do arquivo 000000067367_1.pdf, contido no DVD de fl. 96 – cópia impressa em
anexo.
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(segundo  denunciado)  e  do  Diretor  Administrativo  LINO  MANOEL  DA

COSTA NETO (terceiro denunciado).  Com efeito, de  01-01-2008 a 30-09-

2011,  valeram-se do controle da instituição financeira para, de forma livre e

voluntária, praticar múltiplos atos de gestão fraudulenta. 

Na condição de integrantes do Conselho de Administração e

dos  comitês  diretor  e  de  diretoria  executiva,  ALMIR  MAGALHÃES

FERREIRA,  ROBERTO  SILVA SAMPAIO  e  LINO  MANOEL  DA COSTA

NETO,  agindo  em  concurso  com  os  outros  demandados,  dolosamente

desviou dinheiros e valores da UNICRED SALVADOR, em proveito próprio

e  das  pessoas  jurídicas  que  dirigiam  (UNIHOSP,  CLIVAB,  UNICOM  e

UNIMED SALVADOR). A fim de iludir o BACEN, os associados e o Conselho

Fiscal,  tais  desvios  foram  dissimulados  mediante  a  concessão  de

“empréstimos” que desde o princípio sabiam que nunca seriam ser pagos, a

fim de iludir o BACEN, os associados e o Conselho Fiscal.

Principalmente  no  caso  da  UNIHOSP,  esta  estratégia

envolvia, igualmente, a concessão de “empréstimos” a terceiras pessoas – a

começar do próprio  ALMIR MAGALHÃES FERREIRA.  A propósito, merece

transcrição trecho do Parecer Jurídico 251/2014-BCB/PGBC, elaborado pela

Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil:

(...)  depreende-se  do  relato  técnico  que  os  dirigentes  da

Unicred  Salvador  agiram  de  forma  fraudulenta quando

aprovaram  e  concederam  os  créditos  a  UNIHOSP

utilizando-se de interpostas pessoas. Diante do interesse

pessoal  na  concessão  dos  créditos,  os  dirigentes

ignoraram por completo as normas e os princípios mais

comezinhos que permeiam a concessão de empréstimos.

12.  Tal  conduta  colocou  em  risco  a  atuação  da

instituição, uma vez que sua liquidez sofreu considerável

baixa, o que impactou na concessão de novos créditos,

prejudicando sobremaneira os demais associados (fl. 112

– sem negrito no original).
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Portanto,  não há dúvida quanto ao caráter  fraudulento dos

atos praticados pelos denunciados.

Mas  não  era  só  isto.  ALMIR  MAGALHÃES  FERREIRA,

ROBERTO  SILVA  SAMPAIO  e  LINO  MANOEL  DA  COSTA  NETO

dolosamente desviaram dinheiros e valores da UNICRED SALVADOR,  em

proveito  de  terceiros  (WALTER  LOPES  RODRIGUES,  C  SYSTEM

TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA. ME, CENTRO DE MEDICINA

HUMANA LTDA,  CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA SALVADOR S/C LTDA,

GRANDES  MARCAS  COMÉRCIO  DE  MATERIAL  HOSPITALAR  LTDA,

HOSPITAL SALVADOR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA e PAULO VIANA). Para

engabelar o BACEN, os associados e o Conselho Fiscal, tais desvios foram

dissimulados mediante a concessão de “empréstimos” que desde o princípio

sabiam que nunca seriam ser pagos, a fim de iludir o BACEN, os associados

e o Conselho Fiscal.

Não contentes com isso, portanto, que ALMIR MAGALHÃES

FERREIRA,  ROBERTO  SILVA SAMPAIO  e  LINO  MANOEL  DA COSTA

NETO  dolosamente  fizeram inserir  elementos falsos e omitiram elementos

exigidos  pela  legislação,  em  demonstrativos  contábeis  da  instituição

financeira. Desta forma, ALMIR MAGALHÃES FERREIRA, ROBERTO SILVA

SAMPAIO  e  LINO MANOEL DA COSTA NETO  dolosamente  induziram e

mantiveram em erro associados, investidores e o Banco Central  do Brasil,

relativamente a operações e a situação financeira da UNICRED SALVADOR,

sonegando-as e prestando-as falsamente.

Por  tudo  isto,  não  há  dúvida  de  que  terem  ALMIR

MAGALHÃES FERREIRA, ROBERTO SILVA SAMPAIO  e  LINO MANOEL

DA COSTA NETO incorrido nos tipos penais dos arts. 4º, caput; 5º, 6º e 10 da

Lei n. 7.492/86.

VI. DOS PEDIDOS
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De todo o exposto, o Ministério Público Federal requer que os

denunciados  sejam condenados como incursos nos seguintes dispositivos

normativos:

a)  ALMIR MAGALHÃES FERREIRA:  art. 4º,  caput;  art.  5º;

art. 6º e art. 10 da Lei n. 7.492/86;

b) ROBERTO SILVA SAMPAIO: art. 4º, caput; art. 5º; art. 6º

e art. 10 da Lei n. 7.492/86;

c)  LINO MANOEL DA COSTA NETO:  art. 4º,  caput; art. 5º;

art. 6º e art. 10 da Lei n. 7.492/86;

Para  tanto,  pugna  pela  oitiva  das  testemunhas  adiante

elencadas.

De igual  maneira,  requer  que haja expressa indicação dos

prejuízos sofridos na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do

Código de  Processo  Penal,  em montante  não  inferior  a  R$  6.920.901,46,

sobre os quais devem incidir juros e correção monetária, desde setembro de

2011.

P. deferimento.

Salvador, 22 de junho de 2016.

ANDRÉ LUIZ BATISTA NEVES

PROCURADOR DA REPÚBLICA

ROL DE TESTEMUNHAS:

*

*Dados omitidos para fins de divulgação.
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