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D  E  C  I  S  Ã  O
 

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra SAUL
DUTRA SABBA, ALBERTO MAURÍCIO CALÓ, BENJAMIM BOTELHO DE
ALMEIDA, GUSTAVO CLETO MARSILGLIA e OCTAVIO PIRES VAZ FILHO pela
suposta prática das condutas previstas nos artigos 4º e 6º da Lei nº 7.492/86. A denúncia
imputa ainda a SAUL DUTRA SABBA e ALBERTO MAURÍCIO CALÓ a suposta prática
das condutas previstas no artigo 10 da Lei nº 7.492/86.

Segundo consta da inicial acusatória, os denunciados, agindo com unidade de
desígnios, geriram fraudulentamente instituição financeira, bem como mantiveram em erro
repartição pública competente, relativamente à situação financeira da instituição financeira,
prestando-lhe informações falsas. SAUL DUTRA SABBA e ALBERTO MAURÍCIO
CALÓ ainda teriam feito inserir elemento falso em demonstrativos contábeis de instituição
financeira.

Afirma o MPF que SAUL DUTRA SABBA e ALBERTO MAURÍCIO CALÓ,
agindo, respectivamente, na qualidade de Diretor Presidente e de Diretor Jurídico/Contábil
do BANCO MÁXIMA teriam em tese simulado a valorização de investimento na empresa
FC MAX PROMOTORA DE VENDAS S/A, controlada pelo próprio BANCO MÁXIMA, para
reduzir prejuízos contábeis da instituição financeira, o que resultou na apresentação de
informações e na publicação de demonstrações financeiras que não refletiam a real situação
econômico-financeira do banco.

De fato, os denunciados SAUL DUTRA SABBA e ALBERTO MAURÍCIO
CALÓ abriram o capital da empresa FC MAX PROMOTORA DE VENDAS S/A, criando, para
tano, o Fundo de Investimento em Participações – FIP RAVENA em 18.11.2014.



Em seguida, em 17.12.2014, SAUL DUTRA SABBA e ALBERTO
MAURÍCIO CALÓ, utilizando a totalidade das ações da FC MAX PROMOTORA DE
VENDAS, subscreveram 8.684.701,65 cotas do FIP RAVENA pelo valor unitário de R$ 1,00,
totalizando R$ 8.684.701,65. Dessa forma, a FC MAX PROMOTORA DE VENDAS deixou de
ser contabilizada como um ativo permanente do BANCO MÁXIMA e passou a ser um ativo
circulante, pertencendo a um Fundo de Investimento.

Logo após, em 26.12.2014, o FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
AQUILLA VEYRON subscreveu 680.196,23 cotas do FIP RAVENA pelo valor unitário de R$
2,261986956, totalizando R$ 1.538.595,00.

Como consequência de tais operações, o BANCO MÁXIMA obteve um ganho
em seus registros contábeis, registrando, em 31.12.2014, um ajuste a mercado sobre sua
aplicação no referido fundo de R$ 10.469.053.54.

Entretanto, segundo afirma o Parquet Federal, o capital disponibilizado pelo
AQUILLA VEYRON FIM para a compra das ações seria supostamente do próprio BANCO
MÁXIMA, demonstrando que os denunciados SAUL DUTRA SABBA e ALBERTO
MAURÍCIO CALÓ teriam em tese simulado a operação, triangulando com recursos do
próprio banco.

Isso porque, em 28.11.2014, o BANCO MÁXIMA concedeu um empréstimo
no valor de R$ 7.000.000,00 a QUEIMADOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, empresa
controlada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AQUILLA RENDA. Desse
montante, em 23.12.2014, R$2.000.000,00 foram transferidos pela QUEIMADOS ao
AQUILLA VEYRON FIM, fundo que, em 26.12.2014, subscreveu ações do RAVENA FIP no
valor de R$ 1.538.595,00, conforme narrado acima.

Por fim, em 16.03.2016, o BANCO MÁXIMA readquiriu, pelo valor unitário
de R$ 2,23432123 as cotas do FIP RAVENA pertencentes ao AQUILLA VEYRON FIM, que
por sua vez transferiu, no dia seguinte, o valor para o AQUILLA RENDA FII, com o qual a
QUEIMADOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS amortizou a dívida junto ao BANCO MÁXIMA.

Os fundos eram administrados pela FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS e geridos pela AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA, ambas de
responsabilidade de BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA, na qualidade de sócio
majoritário da FOCO DTVM e de administrador da AQUILLA ASSET.

Por sua vez, a QUEIMADOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS era administrada por
BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA, GUSTAVO CLETO MARSILGLIA e
OCTAVIO PIRES VAZ FILHO

Além disso, entre janeiro de 2015 e março de 2016, SAUL DUTRA SABBA e
ALBERTO MAURÍCIO CALÓ teriam, em tese, adotado manobras contábeis fraudulentas
para dissimular grave insuficiência de capital, supostamente mediante inserção de
informações falsas, concernentes à apuração do requerimento de capital para cobertura de
exposições patrimoniais aos riscos de crédito, riscos de mercado e risco operacional, em
documentos contábeis apresentados ao BACEN.



Vieram os autos conclusos.

Decido.

A denúncia atende aos requisitos formais do art. 41 do CPP, eis que apresenta a
exposição dos fatos imputados aos acusados, com suas circunstâncias, qualifica os acusados e
indica a classificação do crime conforme a opinião do órgão da acusação. A narrativa é clara o
suficiente para permitir o exercício do direito de defesa e o fato narrado configura, em tese,
infração penal.

A inicial acusatória é ainda lastreada em indícios mínimos de autoria e de
materialidade da infração penal imputada aos acusados, registrados nos autos do processo
administrativo instaurado pelo Banco Central (processo eletrônico nº 129612), bem como no
IPL nº 0058/2019-11 da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros.

Ante o exposto, RECEBO a DENÚNCIA contra os acusados SAUL DUTRA
SABBA, ALBERTO MAURÍCIO CALÓ, BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA,
GUSTAVO CLETO MARSILGLIA e OCTAVIO PIRES VAZ FILHO.

Proceda-se à citação dos acusados para que ofereçam resposta à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP, na qual poderão
alegar tudo o que interessa à defesa e que possa ensejar absolvição sumária, oferecer
documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as, com indicação de seu endereço completo, e demonstrando a relevância de
sua oitiva, bem como sua relação com os fatos narrados na denúncia. Saliente-se desde já que
em se tratando de testemunha meramente de antecedentes/abonatória de caráter o
testemunho deverá ser apresentado por meio de declaração escrita, ao qual será dado o
mesmo valor por este Juízo. Expeça-se carta precatória, se necessário.

Na ocasião, sejam os denunciados cientificados de que, expirado o prazo legal
sem manifestação, ou na hipótese de não disporem de condições financeiras para contratar
um advogado, circunstância que deverá ser informada ao Oficial de Justiça no ato da citação,
a Defensoria Pública da União atuará em sua defesa.

Os denunciados deverão ser cientificados, ainda, de que deverão acompanhar a
presente ação penal em todos os seus termos e atos até a sentença final, de acordo com o
artigo 367 do Código de Processo Penal: “O processo seguirá sem a presença do acusado
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao
juízo”.

Também sejam os denunciados cientificados de que as próximas intimações
relacionadas ao processo serão feitas na pessoa de seu advogado constituído, por meio de
publicação na imprensa oficial.

Requisite-se, desde já, as folhas de antecedentes e informações criminais de
praxe.

Ao SEDI para as anotações pertinentes.



Dê-se ciência ao Ministério Público Federal, imediatamente.

São Paulo, 14 de junho de 2021

(assinado eletronicamente)
 NILSON MARTINS LOPES JÚNIOR
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