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    S E N T E N Ç A

 

 

Vistos. 

 

1. RELATÓRIO 

CHARLES JOSE LOPES e MONICA APARECIDA DOMINGOS
DE LIMA, qualificados na denúncia, foram denunciados pelo Ministério Público
Federal como incursos no crime previsto noartigo 4º, parágrafo único, da Lei nº
7.492/1986. 

Narra a exordial acusatória (ID nº 39015132, fls. 03/15): 

“(...) 1- BREVE INTRÓITO 

O Inquérito policial em epígrafe foi instaurado a partir do
compartilhamento de provas amealhadas no IP n o 1 432/2014-4-
SR/DPF/PR (autos no 5081340-87.2014.4 04.7000 1 ), este destinado a
apurar a prática de crimes previstos na Lei 7.492/36 e nos artigos 317 e 333
do Código Penal envolvendo núcleo criminoso capitaneado por Alberto
Youssef, que, em conluio com terceiros, teria constituído o VIAJA BRASIL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (anteriormente
denominado MÁXIMA PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTOS
EM PARTICIPAÇÕES). 

D t di I ti t b dit f d l I tit t d
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Dentre os diversos Investimentos no sobredito fundo pelos Institutos de
previdência social (RPPS), R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foram
aplicados pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTlCA DE HOLAMBRA (IPMH). 

Nesta senda, o IP nº 1087/2016-DPF/CAS/SP teve por objetivo investigar
essa aplicação realizada pelo IPMH e no qual apurou-se a participação dos
acusados CHARLES e MONICA, respectivamente Superintendente Chefe e
contadora desse Instituto de previdência à época, conforme narrado no
tópico abaixo. 

2- DOS FATOS ESPECÍFICOS DESTA DENÚNCIA 

Pelo menos no período de 06 a 16 de abril de 2014 CHARLES JOSE LOPES e
MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA, de forma consciente e
voluntária, com unidade de desígnio, o primeiro na condição de
Superintendente-Chefe e a segunda na qualidade de contadora atuando em
substituição ao Chefe do Departamento Financeiro e Investimentos do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA (IPMH), geriram de modo
temerário este instituto de previdência ao adquirirem 1.000 (um mil) cotas
da MÁXIMA PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
PARTICIPAÇÕES (doravante denominado ‘Fundo MÁXIMA’) por R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), sem adotarem as cautelas necessárias
que garantissem a viabilidade financeira e segurança ao investimento e sem
a prévia e expressa aquiescência dos Conselhos Administrativo e Fiscal do
IPMH, causando prejuízo de R$ 1.602.632,27 (um milhão, seiscentos e dois
mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos). 

Os Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) são modalidades de
investimentos que se destinam à aquisição de participações em empresas
com grande potencial de crescimentos e rentabilidade Buscam, com isto,
ganhos expressivos a longo prazo, acima da rentabilidade média de
investimentos de baixo risco, mas, em contrapartida, embutem altos riscos
de perdas. 

Foi com este desiderato que o Fundo MAXIMA foi constituído para
capitalizar o Grupo MARSANS VIAGENS, que era composto por diversas
empresas do segmento turístico (EXPANDIR PARTICIPAÇÕES SIA, dentre
outras) e controlado pela holding GRAÇA ARANHA RJ PARTICIPAÇÕES
S/AC visando alavancar negócios neste segmento por ocasião de grandes
eventos que aconteceriam no Brasil, especialmente a Jornada Mundial da
Juventude em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em
2016. 

No entanto, tal empreitada, aparentemente promissora, revelou-se, na
realidade, altamente prejudicial aos investidores do fundo, dentre os quais o
IPMH - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA (doravante denominado IPMH),
unidade gestora do regime próprio de previdência social (RPPS) daquele
município, que perdeu integralmente o capital naquele investido. 

Eram vários os sinais de que o aporte de recursos no sobredito fundo
tratava-se notoriamente de investimento de altíssimo risco e de pouca
confiabilidade e, por consequência, desastroso, tanto que a holding GRAÇA
ARANHA e as empresas destinatárias finais dos recursos vieram à falência
pouco tempo depois do recurso investido pelo IPMH (doc. 1). 

Nã b t t d i d CHARLES di ã d S i t d t
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Não obstante, o denunciado CHARLES, na condição de Superintendente-
Chefe, e a acusada MONICA, contadora atuando em substituição ao Chefe
do Departamento Financeiro e Investimentos do IPMH, sem adotarem as
cautelas necessárias que garantissem a viabilidade financeira e segurança
ao investimento e sem a prévia e expressa aquiescência dos Conselhos
Administrativo e Fiscal do IPMH, adquiriram, aos 10/04/2013, mediante a
transferência de recursos até então aplicados no Fundo ‘Bradesco FI Renda
Fixa IMA-B’ (doc. 5), 1.000 (um mil) cotas do Fundo MÁXIMA por
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme Boletim de Subscrição de
Cotas no 06 (doc. 3). Em seguida, estes recursos foram aplicados no mesmo
dia, pelos gestores do Fundo MÁXIMA, na EXPANDIR PARTICIPAÇÕES
S/A, uma das empresas que integravam o GRUPO MARSANS (doc. 4). 

Com efeito, segundo o Laudo de Perícia Contábil-Financeiro nº 937/2018-
NUTEC/DPF/CAS/SP, do Núcleo Técnico-Científico da Polícia Federal, in
verbis: 

‘(...)Entre os alertas estão a ausência de demonstrações contábeis de 2012
auditadas [da empresa investida - EXPANDIR PARTICIPAÇÕES S/A], a
situação patrimonial pré-falimentar do grupo investido nas demonstrações
contábeis de 2011, a margem EBITDA negativa das operações do grupo em
2011 sinalizando que quando maior o faturamento, maior seria o rombo de
caixa e as cláusulas abusivas inseridas no regulamento do fundo e no
Boletim de Subscrição de cotas.’ (fl. 409) (g.n.) 

Conforme conclusão da perícia, a análise das demonstrações contábeis da
EXPANDIR PARTICIPAÇÕES SIA (empresa destinatária final do recurso
aplicado pelo IPMH) dos exercícios que antecederam os aportes de capital
pelo fundo deveriam ter norteado e servido de suporte técnico para a
realização ou não dos investimentos pelo fundo, sobretudo diante da
ausência de demonstrações contábeis de 2012 auditadas (fl. 403). 

Ademais, no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/Nº 05/2015, da
Comissão de Valores Mobiliários, concluiu-se que as empresas componentes
do Grupo MARSANS VIAGENS, dentre as quais a EXPANDIR
PARTICIPAÇÕES SIA, não tinham capacidade para gerar retornos positivos
para os investimentos, in verbis: 

‘(...) 

Essencialmente, as empresas componentes do Grupo Marsans
apresentavam prejuízos e o indicador EBITDA negativo nos últimos dois
anos antes da elaboração do Valuation (2009 e 2010), o que já evidenciava a
incapacidade das empresas em gerar retornos positivos para os
investimentos. 

O Valuation Marsans (...) demonstrou-se um mero exercício de simulação
financeira, com algumas premissas genéricas para atingir resultados,
entretanto, baseou-se fundamentalmente em resultados de operações que o
Grupo Marsans ainda não tinha, tais como operação de franquias e câmbio.
Na realidade, para os exercícios de 2009 a 2011, as empresas operacionais
do Grupo Marsans já apresentavam EBITDA negativo e prejuízo contábil
(...) 

Assim, além de se encontrar num ambiente bastante competitivo em que não
exercia a liderança, debilitada financeiramente e operando com prejuízo,
não foi apresentado qualquer diferencial ou plano de ação factível que

d t lt d ti d i tid i di d t
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pudesse reverter os resultados negativos das investidas, indicando que antes
mesmo de ser efetuado o investimento já era conhecida a alta probabilidade
insucesso do negócio. (...)’ (fls. 115-116 do apenso) (g.n.) 

Sobre esta situação detectada na análise efetuada pela CVM, a perícia
contábil-financeira consignou no laudo pericial nº 937/2018, anteriormente
mencionado: 

‘(...) 

7 Na tentativa de elucidar os fundamentos que embasaram as decisões de
investimento dos FIPs Máxima Private Equity e Viaja Brasil na Graça
Aranha RJ a SFI-CVM solicitou ao administrador e ao gestor que
descrevessem a metodologia utilizada na avaliação das companhias
investidas, bem como a estratégia adotada no processo inicial de
estruturação dos fundos com a apresentação dos respectivos documentos
comprobatórios. 

8 A administradora do tundo (Máxima CCTVM) respondeu que para a
avaliação do investimento nas ações da Graça Aranha elaborou estudo
embasado no relatório de avaliação do GRUPO MARSANS, datado de
novembro de 2011, denominado Valuation Marsans. 

9. As margens EBTIDA das empresas do Grupo Marsans, controladas pela
Graça Aranha, no ano de 2011 encontravam-se negativas, ou seja,
independentemente dos custos financeiros ou da depreciação, as operações
não geravam caixa suficiente para as operações das empresas. 

10. Considerando os dados reais das empresas envolvidas, o aporte de
capital para cessar os custos financeiros decorrentes de empréstimos
bancários, conforme sugerido no relatório Valuation Marsans, não seria
suficiente para tornar a margem EBITDA positiva. 

11. A área técnica da SIN-CVM concluiu que a Máxima Asset avaliou a
possibilidade de investir (ou não) na Graça Aranha baseando-se
exclusivamente no relatório Valuation Marsans elaborado em 2011, com
defasagem de mais de 2 anos entre a confecção do relatório e o
investimento, sem revisão periódica da conjuntura económica (inflação,
câmbio, desemprego, fatores externos), e com projeções demasiadamente
otimistas em relação aos fatores conjunturais. 

12. A falta de zelo e diligência na análise e seleção dos ativos adquiridos
foram os principais fatores que acabaram resultando na grande perda
financeira enfrentada pelo FIP Máxima Private Equity e FIP Viaja Brasil e,
consequentemente, por seus cotistas que amargaram elevados prejuízos.
(...)’ (fls. 405-406) (g.n.) 

  Além disso, consoante destacado no laudo pericial, o Regulamento do
Fundo MÁXIMA (doc. 7), de 09/02/2012, e o Boletim de Subscrição de Cotas
nº 06 (doc. 3), de 10/04/2013, continham diversas cláusulas abusivas,
porquanto transferiam integralmente ao Investidor as responsabilidades
por eventuais perdas do fundo. Ilustrativamente: 

Trechos do regulamento do Fundo MÁXIMA: 

‘(....) 

A t § ( ) [O] i ti t d F d ó i t
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Art. 17, § 70: (...) [O]s investimentos do Fundo, por sua própria natureza,
estarão sujeitos a determinados riscos inerentes aos setores de negócios das
Companhias investidas, não podendo o Administrador ou o Gestor, em
hipótese alguma, serem responsabilizados por qualquer depreciação dos
bens da carteira, ou por eventuais prejuízos impostos aos Quotistas.
Adicionalmente, os investimentos do Fundo estarão sujeitos a riscos dos
emitentes dos títulos da carteira do Fundo e a riscos de créditos, de modo
geral. 

Art. 17, §8º. O Administrador e o Gestor não podem (...), em hipótese
alguma, ser responsabilizados por qualquer depreciação dos bens da
carteira, ou por eventuais prejuízos por ocasião da liquidação do Fundo
(...); 

Art. 17º, §9º: (...) [O]s Investimentos a serem realizados pelo Fundo
apresentam um nível de risco elevado quando comparado com outras
alternativas existentes no mercado de capitais brasileiro, devendo o
investidor que decidir aplicar recursos no Fundo estar ciente e de pleno
conhecimento que assumirá por sua própria conta os riscos envolvidos nas
aplicações; 

Art. 17, 10º, Item X: (...) As aplicações realizadas no Fundo e pelo Fundo não
contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo
de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos — FGC, podendo ocorrer,
inclusive, perda total do patrimônio do Fundo e, consequentemente, do
capital investido pelos Quotistas. (...).’ (g. n.) 

Trechos do Boletim de Subscrição de Cotas nº 06: 

‘Declaro, para todos os fins de direito, que estou de acordo com as condições
expressas neste presente Boletim de Subscrição e que: (...): 

(VII) tive amplo acesso às informações necessárias e suficientes para a
tomada de decisão de investimento e estou ciente, inclusive: (...) c) da
possibilidade de (...) perda do capital investido no Fundo; (...) ‘ (g.n.) 

Muito embora tais elementos, aferíveis de plano para um gestor
minimamente diligente, fossem mais do que suficientes para demonstrar o
altíssimo risco, a pouca confiabilidade e a grande probabilidade de prejuízo
em investir no Fundo MÁXIMA, os acusados investiram deliberadamente
R$ 1 milhão do IPMH no sobredito fundo. 

Além de não adotarem as cautelas necessárias que garantissem a
viabilidade financeira e segurança ao investimento, os acusados realizaram
esse investimento vultuoso sem a prévia e expressa aquiescência dos
Conselhos Administrativo e Fiscal do instituto. 

Isto porque somente aos 16/04/2013, ou seja, quase uma semana depois da
subscrição das cotas, CHARLES informou aos membros dos conselhos a
aplicação em tela, conforme descrito na respectiva Ata de Reunião
Ordinária (doc. 8). 

A sucessão de atos fraudulentos que culminaram no absoluto fracasso, como
era previsível, do investimento feito pelos denunciados no Fundo MÁXIMA,
foi bem delineada no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/Nº 05/2015,
parcialmente reproduzido no laudo pericial nº 937/2018: 

‘ E 8 FIP Vi j B il d i i õ d G A h
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‘1. Em 13.08.2012 o FIP Viaja Brasil adquiriu ações da Graça Aranha,
também conhecida como Grupo Marsans. 

2. Em 04.10.2012, a GFD Investimentos, até então controladora da Graça
Aranha, adquiriu cotas do FIP Viaja Brasil por meio da conversão da
totalidade de sua participação na sociedade, em troca de cotas do Fundo. 

3. Com a aquisição da participação da GFD, o FIP Viaja Brasil se tornou
detentor de 100% do capital da Graça Aranha. 

4. O FIP Máxima Private Equity, cujo único cotista era o Banco Máxima S.A.
adquiriu, em 27.06.2013, treze séries de 41.209 debêntures simples de
primeira emissão da Graça Aranha. 

5. Em junho de 2013, o FIP Máxima Private Equity possuía património
líquido de R$16.650.989,21 enquanto que o património líquido do FIP Viaja
Brasil era de R$71.496.719,42. Os dois FIPs se destinavam a realizar
investimentos na holding Graça Aranha RJ Participações SIA. 

6. Em junho de 2014 o patrimônio líquido do FIP Viaja Brasil havia sido
zerado e o do FIP Viaja Brasil havia sido zerado e o do FIP Máxima Private
Equity começou a sofrer reduções por provisões, sendo completamente
zerado em dezembro de 2014. Assim ambos os fundos sofreram perdas de
100% em seus investimentos. No final de 2013 a maioria dos cotistas do FIP
Viaja Brasil era formada por institutos de previdência dos Regimes Próprios
de Previdência Social (RPPS) de estados e municípios, que aportaram
recursos entre maio de 2012 e novembro de 2013.’ (fl 405, grifo nosso). 

Essa sequência de atos, agravada pela posterior decretação judicial, aos
18/09/2014 (doc. 1), da falência da GRAÇA ARANHA e das empresas
integrantes desta holding, concretizou o prejuízo ao IPMH, que foi calculado
em R$1.602.632,27 (um milhão, seiscentos e dois mil, seiscentos e trinta e
dois reais e vinte e sete centavos). 

Há suficientes provas de autoria e de dolo dos denunciados CHARLES e
MONICA. 

Segundo o artigo 52, inciso XV, da Lei Complementar (LC) 127/2002,
alterada pela Lei Complementar (LC) 165/2005, ambas do Município de
Holambra/SP, Incumbia ao Superintendente-Chefe, função ocupada por
CHARLES, dentre outras atribuições, ‘(...) a administração dos recursos e do
patrimônio constituído pelo Instituto de Previdência Municipal dos
Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra (IPMH), podendo
contratar administradores externos para gerência e administração destes
recursos, ouvido o Conselho Administrativo.’ (fl. 782 do doc. 6 e doc. 11). 

Ouvido em sede policial (fl. 34), CHARLES alegou que ‘ (...) desconhece
completamente quem eram as pessoas do corpo diretivo do fundo VIAJA
BRASIL, pois nunca teve contato direto com estas pessoas; (...) foi contatado
por telefone no começo do ano de 2013 por um representante do Banco
Máxima, do RIO de Janeiro/RJ, o qual ofereceu o fundo VIAJA BRASIL
para aplicação de recursos do IPMH; (...) efetuou a aplicação neste fundo no
mês de abril de 2013 após efetuar as devidas consultas nos órgãos
responsáveis e no mercado financeiro; (...) não havendo qualquer restrição,
decidiu aplicar 5% do patrimônio total do instituto; (...).’ 

C lh d d i t d i ti i ti d
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Colhe-se do depoimento que o acusado investiu a expressiva quantia de um
milhão de reais, representativa de 5% (cinco por cento) de todo o patrimônio
do Instituto de previdência municipal, em um fundo que lhe teria sido
oferecido por telefone, por um representante de um banco de pouca
expressão situado no estado do Rio de Janeiro, distante mais de 500 km de
Holambra/SP, o que evidencia o quão temerária foi a decisão por ele
tomada enquanto gestor do IPHM. 

A acusada MONICA, por sua vez, afirmou em sede policial (fl. 36) que a sua
função, na época, era de contadora do IPMH e que o investimento em
questão foi intermediado por um ou mais representantes do Banco Máxima,
cujos nomes alegou não se recordar. 

Segundo o artigo 51 da LC 127/2002 alterado pela LC 165/05 (doc. 11) ‘[a]
direção, gerenciamento e administração do IPMH será exercida pela
Superintendência', composta pelo ‘Superintendente Chefe, Chefe do
Departamento Financeiro e Investimentos, Contador(a) e Agente
Administrativo e de Seguridade’. Segundo O artigo 52, XI, do mesmo
diploma legal municipal, ‘em caso de impossibilidade do Chefe do
Departamento Financeiro e Investimentos, compete ao Contador do IPMH,
assinar em conjunto com o Superintendente, os cheques e demais
documentos, movimentando as contas correntes e os fundos existentes.’ 

Constata-se, pois, que, conjuntamente com o Superintendente-Chefe
CHARLES, a acusada MONICA autorizou e determinou, na qualidade de
contadora em substituição ao Chefe do Departamento Financeiro e
Investimentos da IPMH, a transferência de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) até então aplicados no Fundo ‘Bradesco FI Renda Fixa IMA-B’ para o
Fundo MÁXIMA, tendo assinado os documentos necessário para tanto
(docs. 3 e 5). 

A par disso, consta que a sobredita operação foi autorizada pelo Comitê de
Investimentos do IPMH, conforme ata de reunião datada de 06/04/2013,
presidido por CHARLES e tendo MONICA como relatora. 

Reforçando a intencionalidade dos denunciados, verifica-se que CHARLES e
MÔNICA assinaram o formulário do Boletim de Subscrição de Cotas do
Fundo MAXIMA datado de abril de 2013 (fls. 76-79) sem o preenchimento
dos dados relativos à quantidade de cotas subscritas e o respectivo valor a
ser investido (campos deixados em branco), formulário este que foi
encaminhado no dia 10/04/2013 por Enivaldo Quadrado (operador da CFD
INVESTIMENTOS), por email, para um operador da MAXIMA ASSET
('jr@maximaasset.com.br') (fl. 71). 

No sobredito formulário CHARLES e MONICA declararam ter experiência
de Investimento no mercado financeiro e de capitais em nível ‘alto’ (fl. 79),
informação que se coaduna com o fato de ambos os acusados terem, na
época dos fatos, a certificação CPA10 da ANBIMA — Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (fl. 12). 

Além da certificação CPA 10, formação na área de contabilidade e assento
no Comitê de Investimentos, MONICA ocupou, logo após a saída de
CHARLES, o cargo de Superintendente Chefe do IPMH, no período de
05/06/2013 a 10/02/2014 (fl. 14), o que corrobora o dolo em sua conduta. 

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas sobretudo: a-) pelo
Boletim de Subscrição de Cotas nº 06 (doc. 3); c-) pela Ata de Reunião
Ordinária dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMH realizada no dia

6/ / (d 8) ) l L d d P í i C tábil fi i º
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16/04/2013 (doc. 8); c-) pelo Laudo de Perícia Contábil-financeiro nº
937/2018/NUTEC/DPF/CAS/SP (fls. 386-411); d-) pela Informação Fiscal
sobre Aplicações Financeiras do RPPS do Município de Holambra/SP do
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público (fls. 11-26); e)
pela Portaria de nomeação de CHARLES para o cargo de Superintendente-
Chefe do IPMH (doc. 2); e-) pelo Decreto nº 915/2013, que criou e
regulamentou o Comitê de Investimentos do IPMH (doc. 10); f-) pelo
Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/Nº 05/2015 (fls. 52-118 do apenso);
g-) pelo Relatório Final da Sindicância Administrativa Disciplinar no
005/2014 da Prefeitura Municipal de Holambra/SP (doc. 6); h-) pelos
depoimentos dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal (doc. 11);
i-) pelo Oficio no 026/2014 (denominado ‘Relatório Fundo Viaja Brasil’
datado de 27/05/2014, elaborado por Hamilton Andrighetti, endereçado ao
Departamento Jurídico da Prefeitura de Holambra/SP (fls. 38-42); j-) pelo
formulário do Boletim de Subscrição de Cotas do Fundo MÁXIMA datado de
abril de 2013 sem o preenchimento dos dados relativos à quantidade de
cotas subscritas e o respectivo valor a ser investido (fls. 76-79); k-) pela
ordem de transferência de recursos dirigida ao Banco Bradesco (doc. 5); l-)
pela ata de reunião datada de 06/04/2013 do Comité de Investimentos do
IPMH (doc. 9); m-) pelas Leis Complementares 127/2002 e 165/2005 do
Município de Holambra/SP (doc. 12) (...)”. 

Foram arroladas 06 (seis) testemunhas de acusação. 

A denúncia foi recebida em 27/06/2019 (ID nº 39015132, fl. 179 e ID
nº 39015133, fl. 01). 

Os réus foram citados (ID nº 39015133, fls. 28 e 42) e apresentaram
resposta escrita à acusação (ID nº 39015133, fls. 35/36 e 18/20). CHARLES
JOSE LOPES arrolou 01 (uma) testemunha de defesa. MONICA APARECIDA
DOMINGOS DE LIMA indicou 02 (duas) testemunhas. 

Ausentes os fundamentos para a absolvição sumária, foi determinado
o prosseguimento do feito (ID nº 39015133, fls. 49/51). 

Homologou-se Acordo de Não Persecução Penal em benefício de
MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA (ID nº 135269404).
CHARLES JOSE LOPES recusou a proposta (ID nº 45643805). Deste modo, o
feito prosseguiu somente em relação ao referido réu (ID nº 58359890). 

Durante a instrução, as testemunhas foram devidamente inquiridas
(ID nº 240627051 e ID nº 246519299), com exceção de Augusto Villaschi, Wilma
Zanatta Mazzer e Hamilton Andrigetti, em razão de desistência (ID nº 111605771,
ID nº 240627051 e ID nº 239796364). As mídias digitais com o teor dos
testemunhos encontram-se nos autos (ID nº 240883475, ID nº 240900379, ID nº
240883484, ID nº 246569490, ID nº 246569491). 

CHARLES JOSE LOPES foi interrogado (ID nº ID nº 246569499,
ID nº 246570054, e ID nº 246570058). 

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido
pelo Ministério Público Federal. A defesa de CHARLES JOSE LOPES pediu
prazo para juntada de documento, o que foi deferido (ID nº 246519299). 

A ó j d d d (ID º ID º ID
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Após juntada dos documentos (ID nº 247094515, ID nº 247094517, ID
nº 247094519, ID nº 247094528, ID nº 247094529, e ID nº 247094533). A
acusação recebeu vistas e opinou (ID nº 252277360 e ID nº 252511091). 

Em sede de memoriais, o MPF postulou pela condenação do réu nos
termos da denúncia (ID nº 249303088). 

A defesa se manifestou. 

CHARLES JOSE LOPES argumentou pela inexistência de dolo.
Disse que o réu contava com uma assessoria que o assistia no processo de escolha e
decisão de futuros investimentos e que consultava o conselho da Autarquia antes
de realizar investimentos financeiros. Afirmou que o réu teria começado a falar
sobre esse fundo em dezembro e a aplicação sido feita em abril, conforme
documento de ID nº 247094531, concluindo pela absolvição. Subsidiariamente,
requereu a fixação da pena base no mínimo legal e a conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos (ID nº 250523612).  

Antecedentes criminais nos autos: (ID nº 44861600, ID nº 44861901 e
ID nº 44944428). 

É o relatório. 

DECIDO. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

De acordo com a denúncia e os memoriais, o Ministério Público
imputou ao acusado CHARLES JOSE LOPES a prática do crime previsto no
artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986: 

Lei nº 7.492/1986 

“Art. 4º Gerir fraudulentamente instituição financeira: 

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa. 

Parágrafo único. Se a gestão é temerária: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa”. 

O crime de gestão temerária de instituição financeira trata-se de crime
próprio cujo sujeito ativo é o gestor de instituição financeira, assim considerados
os diretores e os gerentes, nos termos do artigo 25 da Lei nº 7.492/1986. 

O sujeito passivo é o Estado a quem compete, constitucionalmente, a
regularidade do Sistema Financeiro. Secundariamente, a norma também protege
as instituições financeiras e seus clientes cujo patrimônio é colocado em risco por
causa da gestão temerária.  

O i bj i i l d í i d d i i
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O tipo objetivo caracteriza-se pela conduta típica de administrar,
dirigir, comandar, reger ou gerenciar de forma temerária, isto é, imprudente,
precipitada, impensada, arriscada, perigosa, audaciosa ou ousada. Por se tratar de
gestão, não basta que o administrador pratique somente um ato temerário que
pode configurar outro crime, é necessário haver habitualidade que indique tratar-
se de uma política de gestão não permitida ou proibida. Estes atos precisam estar
direcionados à violação do dever de prudência exigido do Administrador. 

Em relação ao tipo subjetivo, o dolo é caracterizado pela vontade do
administrador em expor a instituição financeira a risco extraordinário ou
desnecessário, o qual se configura no caso concreto quando o gerente descumpre
as normas estatais ou os normativos da instituição financeira voltados à
diminuição ou extinção dos riscos inerentes ao mercado financeiro, tais como, por
exemplo, as regras voltadas à prevenção de fraudes e inadimplência. Neste caso, é
indiferente o resultado pretendido pelo agente com a manobra arriscada. Portanto,
é desnecessário haver prejuízo concreto para a caracterização do crime, vez que se
cuida de delito formal e de perigo abstrato, bastando que o sujeito ativo descumpra
a norma de prudência, de forma reiterada, como forma habitual de administrar o
que lhe compete. 

2.1 Preliminares 

A defesa argumentou que o Parquet Federal sustentou que o delito foi
praticado em 16/04/2014. Isto é, em momento posterior a exoneração do réu do
cargo de Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da
Estância Turística de Holambra (IPMH). Assim, concluiu que o acusado não
praticou a conduta imputada na qualidade de gestor da Autarquia (ID nº
250523612, fl. 02). 

Sobre o tema, importante destacar que a data de 16/04/2014
mencionada pelo MPF na denúncia e nos memoriais (ID nº 39015132, fl. 04; e ID
nº 249303088, fl. 01) trata-se de mero erro material uma vez que o próprio corpo
da denúncia esclarece que o ato foi praticado em abril de 2013 (ID nº 39015132,
fls. 11, 13 e 14), referindo-se a vários documentos que corroboram o afirmado. No
mesmo sentido é a peça de memoriais (ID nº 249303088, fls. 03). Logo, nunca
houve dúvida sobre quando a conduta atribuída ao réu foi praticada. Igualmente,
este lapso não prejudicou a defesa que apresentou resposta à acusação e indicou
testemunha (ID nº 39015133, fls. 35/36). 

Posto isto, afasto a questão preliminar suscitada. 

2.2 Materialidade 

A materialidade dos fatos sustenta-se nos seguintes elementos de
prova: a) Boletim de Subscrição de Cotas n. 06 (ID nº 39015132, fls. 30/33); b)
Boletim de Subscrição de Cotas, sem número, datado de abril de 2013 sem o
preenchimento dos dados relativos à quantidade de cotas subscritas e o respectivo
valor a ser investido (ID nº 39015128, fls. 86/89); c) Ata de Reunião Ordinária dos
Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMH realizada no dia 16/04/2013 (ID nº
39015132, fls. 87/90); d) Laudo de Perícia Contábil-Financeiro nº

/ 8/NUTEC/DPF/CAS/SP (ID º fl / 6) ) I f ã
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937/2018/NUTEC/DPF/CAS/SP (ID nº 39015512, fls. 21/46); e) Informação
Fiscal sobre Aplicações Financeiras do RPPS do Município de Holambra/SP do
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público (ID nº 38417173, fls.
03/18); f) Portaria nº 160/2011, de 10/11/2011, que nomeou CHARLES JOSE
LOPES para o cargo de Superintendente-Chefe do IPMH (ID nº 39015132, fl. 27);
g) Portaria nº 242/2013, de 05/06/2013, que exonerou CHARLES JOSE LOPES
do cargo de Superintendente-Chefe do IPMH (ID nº 39015132, fl. 28); h) Decreto
nº 915/2013, que criou e regulamentou o Comitê de Investimentos do IPMH (ID
nº 39015132, fls. 112/115); i) Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/Nº 05/2015
(ID nº 39016065, fls. 52/118); j) Relatório Final da Sindicância Administrativa
Disciplinar nº 005/2014 da Prefeitura Municipal de Holambra/SP (ID nº
39015132, fls. 43/64); k) Ofício nº 026/2014, Relatório Fundo Viaja Brasil, de
27/05/2014, elaborado por Hamilton Andrighetti, endereçado ao Departamento
Jurídico da Prefeitura de Holambra/SP (ID nº 38417173, fls. 19/23); l) Ordem de
transferência de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) dirigida ao Banco Bradesco
assinada por CHARLES JOSE LOPES e MONICA APARECIDA DOMINGOS DE
LIMA (ID nº 39015132, fl. 41); m) ata de reunião do Comitê de Investimentos do
IPMH, de 06/04/2013 (ID nº 39015132, fls. 96/98); e n) Cópia das Leis
Complementares nº 127/2002 e nº 165/2005 do Município de Holambra/SP (ID
nº 39015132, fls. 135/177). 

Sobre a gestão temerária, o Laudo técnico contábil-financeiro nº
937/2018 NUTEC/DPF/CAS/SP foi incisivo em confirmá-la (ID nº 39015512, fl.
45): 

“(...) Pelo exposto, conclui-se que os gestores do IPMH, os gestores da
Máxima CCTVM, os gestores da Máxima Asset Management e os gestores
da Solo Gestão de Recursos Financeiros não observaram os deveres de zelo,
prudência e diligência na condução dos negócios (...)” 

Em razão do ato de gestão mencionado, o Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra (IPMH) sofreu prejuízo de
R$1.602.632,27 (ID nº 39015512, fl. 45). 

Portanto, está configurada a materialidade delitiva. 

2.3 Autoria 

CHARLES JOSE LOPES atuou como Superintendente Chefe do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de
Holambra (IPMH) de 10/11/2011 a 05/06/2013 (ID nº 39015132, fls. 27/28). O
réu adquiriu, em nome do Instituto, 1.000 (um mil) cotas do fundo de
investimentos administrado pela empresa Máxima Private Equity por R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) em abril de 2013 (ID nº 39015132, fls. 30/33).
A empresa era controlada pela holding Graça Aranha RJ Participações S/A que
faliu em 13/09/2014 (ID nº 39015132, fls. 17/25). Por consequência, o fundo
tornou-se insolvente e o IPMH perdeu a integralidade do valor investido. 

O Laudo técnico contábil-financeiro nº 937/2018
NUTEC/DPF/CAS/SP, atestou que o insucesso do investimento era previsível (ID
nº 39015512, fl. 44): 

“( ) C f d t d i ti di i i d l t
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“(...) Conforme demonstrado, existiam diversos sinais de alertas que, se
fossem observados e respeitados teriam evitado o aporte desastroso dos
recursos do IPMH no fundo MÁXIMA. Entre os alertas estão a ausência de
demonstrações contábeis de 2012 auditadas, a situação patrimonial pré-
falimentar do grupo investido nas demonstrações contábeis de 2011, a
margem EBITDA1 negativa das operações do grupo em 2011 sinalizando
que quanto maior o faturamento, maior seria o rombo de caixa e as
cláusulas abusivas inseridas no regulamento do fundo e no Boletim de
Subscrição de cotas (...)”. 

Sobre o tema, o mencionado laudo explicou (ID nº 39015512, fl. 41): 

“(...) 9. As margens EBITDA das empresas do Grupo Marsans, controladas
pela Graça Aranha, no ano de 2011 encontravam-se negativas, ou seja,
independentemente dos custos financeiros ou da depreciação, as operações
não geravam caixa suficiente para as operações das empresas. 

10. Considerando os dados reais das empresas envolvidas, o aporte de
capital para cessar os custos financeiros decorrentes de empréstimos
bancários, conforme sugerido no relatório Valuation Marsans, não seria
suficiente para tomar a margem EBITDA positiva (...)” 

A conclusão da perícia fundamentou-se nas informações disponíveis à
época da realização do investimento: 

“(...) III.9 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COMPANHIA INVESTIDA 

Apresenta-se na tabela a seguir a análise das Demonstrações Contábeis da
empresa investida dos exercícios que antecederam os aportes de capital pelo
FUNDO, capital oriundo dos 7 RPPS citados. Tais Demonstrações Contábeis
deveriam ter norteado e servido de suporte técnico para a realização (ou
não) dos investimentos pelo Fundo: 

 

DESCRIÇÃO  31/12/2009  31/12/2010  31/12/2011  31/12/2012 

Ativo
Circulante 

209.967  6.537.249  19.160.009 
Não
localizado 

Passivo
Circulante 

1.702.935  20.222.736  35.338.558 
Não
localizado 

Prejuízos
Acumulados 

(7.921.096)  (14.531.997)  28.726.402 
Não
localizado 

Receita
Operacional
Líquida 

9.513.311  14.280.265  31.295.062 
Não
localizado 

Margem
EBITDA 

(3.098.326)  (4.042.333)  (7.743.402) 
Não
localizado 

Prejuízo do
Exercício 

(6.517.488)  (6.610.901)  (14.056.625) 
Não
localizado 

(...)”. 

A i d ã l ã d f i d ã h i
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Assim, carece de razão a alegação defensiva de que não havia
informações disponíveis sobre a saúde das empresas vinculadas ao fundo à época.
Pelo contrário, demonstrou-se que as publicações contábeis já disponibilizadas
permitiam entrever o insucesso do investimento. 

Domingos Gomes Figueira, perito criminal federal subscritor do
Laudo técnico contábil-financeiro nº 937/2018 NUTEC/DPF/CAS/SP, confirmou
em Juízo o inteiro teor das apurações e conclusões (ID nº 240883475): 

“(...) MPF: o senhor participou de um laudo pericial contábil, 937/2018,
para análise de investimentos que foram feitos pelo Instituto de Previdência
de Holambra? 

Domingos: perfeitamente, eu assinei esse laudo.  

MPF: o senhor ratifica integralmente esse laudo? 

(...) Domingos: Dr. Fausto, eu ratifico sim todos os dizeres e o contexto do
laudo (...)” 

Não se olvida que os indicadores utilizados pelo perito no laudo
apresentado são de caráter eminentemente técnico, logo, de difícil entendimento
para leigos na área de investimentos financeiros. Igualmente, é de conhecimento
público que o réu foi nomeado para o exercício do cargo de Superintendente do
IPMH pelo prefeito municipal em razão de eleição do Conselho Administrativo e
Conselho Fiscal (ID nº 39015132, fl. 27). Assim, é compreensível que o acusado,
mesmo portador da certificação ANBIMA CPA-102 (ID nº 38417173, fl. 09), não
dominasse integralmente aquela área de conhecimento, uma vez que a confiança
depositada pelos eleitores é o critério preponderante para indicação ao cargo. Por
essa razão, o artigo 48, inciso III, da Lei Complementar nº 127/2002 do Município
da Estância Turística de Holambra/SP determina que compete ao Conselho
Administrativo do Instituto aprovar a contratação de consultoria externa técnica
especializada para desenvolvimento de serviços técnicos necessários ao IPMH por
indicação da Superintendência. Isto é, o réu não precisava ser especialista na área
de investimentos para exercer o cargo de Superintendente do Instituto, mas
deveria se cercar de pessoas com essa habilidade para desempenhá-la com
eficiência de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação aplicável. 

A defesa argumentou que o acusado se valeu de todos os meios
disponíveis para se informar sobre o Fundo e, por consequência, tomou a decisão
que melhor atendeu os objetivos do IPMH. Contudo, um exame aprofundado dos
autos aponta outra direção. O IPMH possuía uma consultoria externa contratada
(ID nº 38417173, fl.12). No entanto, o réu utilizou o parecer elaborado pela própria
empresa administradora do Fundo, conforme apurado pela Sindicância (ID nº
39015132, fl. 62): 

“(...) o IPMH mantinha contrato com uma assessoria para análise de
investimentos, porém, o parecer usado pelo responsável pelo investimento
para endossar a transação foi elaborado pela própria empresa
administradora do fundo, Máxima S.A. Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários, tendo o mesmo alegado que obteve manifestação favorável da
assessoria do IPMH mediante contato via telefone (...)”. 

O R l ó i Fi l d Si di â i Ad i i i Di i li º
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O Relatório Final da Sindicância Administrativa Disciplinar nº
005/2014 da Prefeitura Municipal de Holambra/SP (ID nº 39015132, fls. 43/64)
foi confirmado em juízo por Flávia Schoneboom Rietjens, presidente à época.
Sobre o tema, ela destacou (ID nº 240883475 e ID nº 240900379): 

“(... ) MPF: a senhora se lembra de quem foi a decisão para aplicar nesse
fundo? 

Flávia: lembro que foi do senhor Charles, mas ele tinha uma assessoria que
ajudava ele nessa questão também. 

MPF: é uma assessoria interna ou assessoria externa? 

Flávia: não, uma assessoria externa.  

(...)  MPF: a senhora sabe dizer se o conselho administrativo e o conselho
fiscal foram consultados antes da aplicação desse valor? 

Flávia: não. O conselho ele era dado ciência ao conselho dos investimentos
que eram feitos com base nas avaliações também da assessoria e era dado
essa ciência em reunião. Eles expu... o gestor expunha ah... oh... os
investimentos que eram realizados e o índice de rendimento e aí nós
tomávamos ciência na reunião. Mas já tinham sido feitos os investimentos.
Era depois que a gente tomava ciência. 

(...) DPU: com relação a essa assessoria, essa assessoria era contratada pela
prefeitura? Como é que funcionava essa assessoria externa por favor? 

Flávia: como o Instituto de Previdência é uma Autarquia, então quem
contratava era o próprio Instituto, não era a prefeitura não. E quem
selecionava é... quem... ah.. autorizava a abertura de processo
administrativo, contratação era o superintendente. Até hoje é assim, é o
superintendente. 

DPU: então, essa assessoria ela prestava é... um serviço, um serviço de
assessoria para todos os gestores, todo mundo que passava pela Autarquia
se utilizava dessa assessoria. 

Flávia: ele, na verdade, ele cumpria a... a assessoria cumpria o contrato
anual que era podia ser prorrogado ou não. Eu não sei se quando eu... se
quando trocou de gestor, eu acho que senhor Hamilton trocou a assessoria,
mas eu acho que é... é... entre o Charles e a Mônica a assessoria continua a
mesma. 

DPU: sim. E essa assessoria ela era sempre ouvida previamente nas
tomadas, antes das tomadas da decisão? Como que funcionava? 

Flávia: eu acredito que os gestores, pelo menos era o que eles falavam, eles
sempre ouviam a assessoria sim antes de tomar a decisão sobre
investimento. 

DPU: e essa assessoria era composta por profissionais qualificados,
investimentos, que entendiam de mercado? 

Flávia: eu acredito que sim. A gente como Conselho Administrativo não
acompanha... não acompanhava as licitações, mas eu acredito que pelo que
a gente... contato que a gente teve com os profissionais que, algumas vezes

f té i tit t l it d i
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foram até o instituto, eles eram capacitados sim. 

DPU: sim. E o conselho ele somente ratificava depois as decisões? 

Flávia: exato. 

DPU: era essa a função do conselho? 

Flávia: era essa. 

DPU: sem perguntas, Excelência. 

Juíza: a Dra. Bruna fez uma pergunta sobre a ratificação das aplicações ou
das decisões tomadas pelo senhor Charles. O Conselho não teria que
autorizar uma aplicação ou um investimento, um aporte de valores, quando
era arriscado, não teria esse papel? 

Flávia: eu não lembro se na Lei dispunha expressamente era antes ou
depois. É como eu falei, o Conselho em si, ele não tinha assim um
entendimento da área para dizer se tinha ou não... 

(...) Juíza: quando a senhora respondeu para a dra. Bruna, defensora
pública federal aqui presente, que o Conselho ratificava as aplicações, eu
perguntei para a senhora se a senhora tem conhecimento se havia
necessidade ou não da autorização do Conselho para realização de
investimentos, aportes em investimentos de risco ou de alto risco. A senhora
estava respondendo que não lembra a respeito... 

Flávia: é.. eu não lembro se... 

Juíza: na Lei é isso? 

Flávia: isso. Na Lei do Instituto, ela fala lá, ele... eu sei que tem uma... uma...
um artigo que fala sobre a competência do Conselho, se é aprovar ou... se é...
é... ou se era só ratificar, mas eu não lembro certeza se era aprovar ou
ratificar. Mas isso tá na Lei também (...)”. 

Assim, a testemunha confirmou que havia assessoria externa, e que
era costume ouvi-la antes da tomada de decisões sobre investimentos. Contudo,
neste caso, o gestor optou por confiar no parecer técnico elaborado pela própria
empresa administradora do fundo, conforme apontado pela sindicância, o que
demonstra ausência de cautela.  

A defesa argumentou que o acusado consultou a assessoria do IPMH
por telefone. No entanto, nenhum membro da consultoria externa foi ouvido em
sede administrativa ou judicial para confirmar o alegado. Portanto, o réu não
satisfez o ônus do artigo 156 do CPP. Entretanto, ainda que fosse comprovada a
afirmação, é necessário fazer alguns apontamentos. O montante investido foi de
um milhão de reais. O recurso se destinava a garantir o pagamento de
aposentadorias e de pensões aos segurados do Instituto. Finalmente, a análise
técnica dependia do exame de vários documentos contábeis relativos às empresas
vinculadas ao fundo. Logo, a consultoria externa do IPMH jamais poderia proferir
um parecer razoável por meio de uma ligação telefônica realizada de forma
açodada pelo réu. Por consequência, de qualquer ponto de vista que se examine a
questão, é manifesta a ousadia de CHARLES JOSE LOPES na condução do

ó i j ã ili i d l i d IPMH



25/08/2022 09:55 · Processo Judicial Eletrônico - TRF3 - 1º Grau

https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=df57a19ef6c74a00942a97… 16/29

negócio, seja por não utilizar o serviço de consultoria externa do IPMH ou por
escolher um meio inadequado para realizar a análise técnica de um investimento
de valor relevante e essencial para o cumprimento da missão do Instituto. 

Em todo caso, comprovou-se que o réu, dolosamente, deixou de
utilizar parecer da assessoria externa do IPMH para adotar outro elaborado pela
empresa administradora do Fundo que ele pretendia investir. Isto é, o acusado
optou por análise elaborada por pessoa jurídica parcial, o que sugere, conforme
bem apontado pela sindicância, haver “suspeitas de corrupção passiva pelos
investidores dos Institutos de Previdência” (ID nº 39015132, fl. 62). Contudo,
independentemente da veracidade da hipótese aventada pela sindicância,
comprovou-se uma sequência de atos gerenciais audaciosos relacionados a
contratação deste fundo. Além do já mencionado, o réu assinou o Boletim de
Subscrição de Cotas do Fundo Máxima e permitiu que campos importantes
permanecessem em branco (ID nº 39015128, fls. 86/89). Isto é, não preencheu o
número de cotas que seriam adquiridas, nem o valor total por extenso, nem o
prazo de integralização do capital, deixando este encargo ao arbítrio do
destinatário que poderia ter preenchido qualquer outro valor em desfavor do
Instituto. Saliente-se que este documento foi enviado por e-mail no dia 10 de abril
de 2013, às 12h49, por Enivaldo (enivaldo@gfdinvestimentos.com
(mailto:enivaldo@gfdinvestimentos.com)) para jr@maximaasset.com.br
(mailto:jr@maximaasset.com.br), com os seguintes dizeres (ID nº 39015128, fl.
81): 

“Boa Tarde Jr, 

Cadastro de Holambra, o aporte vai ser feito hoje. 

Abraços” 

Este e-mail comprova outro ato de gestão ousada do acusado. O réu
ordenou a transferência de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) do IPMH para o
Fundo Máxima no dia 09/04/2013, isto é, antes mesmo de formalizar a aquisição
das cotas para investimento, expondo o IPMH a mais um risco desnecessário (ID
nº 39015132, fl. 41): 

mailto:enivaldo@gfdinvestimentos.com
mailto:jr@maximaasset.com.br
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Além das questões já apontadas, a Resolução BACEN nº 3922/2010
determinava à época:  

“Art. 1º. Fica estabelecido que os recursos dos regimes próprios de
previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem
ser aplicados conforme as disposições desta Resolução, tendo presentes as
condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência
(grifo nosso)”. 

Não obstante o comando legal, o réu aportou R$1.000.000,00 (um
milhão de reais) em um Fundo que não possuía essas características. O
regulamento e o Boletim de Subscrição de cotas possuíam cláusulas que, apesar de
potencialmente leoninas, eram expressas no sentido de que o investimento era de
alto risco, sem nenhum tipo de seguro para o investidor em caso de insucesso, e
com possibilidade de perda total do investimento (ID nº 39015132, fl. 84):  

“(...) Parágrafo Décimo Primeiro - O Quotista assume todos os riscos
decorrentes da política de investimento adotada pelo Fundo, ciente da
possibilidade de realização de operações que coloquem em risco o
patrimônio do Fundo e ao ingressar no Fundo, declara expressamente que
tem ciência destes riscos, inclusive a possibilidade de perda total dos
investimentos, não podendo o Administrador ou o Gestor, em hipótese
alguma, serem responsabilizados  por qualquer depreciação dos bens da
carteira, ou por eventuais prejuízos impostos aos Quotistas do Fundo, sendo
que tal declaração constará do Compromisso de Investimento e do Boletim
de Subscrição (grifo nosso...)”. 

Aponte-se que o próprio regulamento descrevia que o Fundo possuía
baixa liquidez (ID nº 39015132, fl. 83): 

“(...) VII - Restrições ou Resgate e Amortização de Quotas e Liquidez
Reduzida - O Fundo é constituído sob forma de condomínio fechado e,
portanto, só admite o resgate de suas Quotas ao término do prazo de
duração do Fundo. A distribuição de resultados e a amortização de Quotas
serão realizadas em conformidade com as regras previstas no Regulamento

d F d C Q ti t i d f d i ti t



25/08/2022 09:55 · Processo Judicial Eletrônico - TRF3 - 1º Grau

https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=df57a19ef6c74a00942a97… 18/29

do Fundo. Caso os Quotistas queiram se desfazer dos seus investimentos no
Fundo, poderão realizar a venda de suas Quotas no mercado secundário.
Considerando que o investimento em quotas de fundos de investimento em
participação é um produto novo, o mercado secundário para negociação de
tais quotas apresenta baixa liquidez e não há garantia de que os Quotistas
conseguirão alienar suas Quotas pelo preço e no momento desejados (...)”. 

Independentemente da validade jurídica dessas cláusulas, é notório
que o referido Fundo não se enquadra no perfil de investimentos que o IPMH
possuía permissão legal para aplicar. Sendo assim, não precisa ser especialista em
finanças para perceber que o investimento em questão deveria ser evitado pelo
administrador, uma vez que não atendia os critérios normativos exigidos para
aplicações da espécie. Não sem razão, a Sindicância concluiu (ID nº 39015132, fl.
67): 

“(...) O acervo probatório constante dos autos traz elementos consistentes de
que o gestor do IPMH promoveu o investimento no fundo Viaja Brasil Fundo
de Investimentos em Participações, havendo fortes indícios de que não se
observou as devidas cautelas legais, especialmente quanto às condições de
segurança, solvência, liquidez e transparência daquele FIP (...)”. 

O MPF apontou que o investimento foi realizado sem a prévia e
expressa aquiescência do Conselho Administrativo e Fiscal do IPMH, o que foi
enfatizado pelo  Laudo técnico contábil-financeiro nº 937/2018
NUTEC/DPF/CAS/SP (ID nº 39015512, fls. 37/38): 

“(...) III.8 - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IPMH DE 16/04/2013 

Consta nos autos a Ata de Reunião Ordinária do Conselho Administrativo e
Conselho Fiscal do IPMH, de 16/04/2013, em que o Superintendente Chefe
Charles José Lopes explica as mudanças na política de investimentos dos
recursos do Instituto para 2013. 

Conforme a ata, o objetivo das mudanças era partir para melhores
alternativas de investimentos existentes no mercado. No final tudo foi
aprovado sem ressalvas pelos conselheiros. 

Entretanto, os gestores do IPMH já haviam feito a troca de fundos 3 dias
antes, em 13/04/2013, indicando que a operação se deu sem a autorização
prévia dos Conselhos Fiscal e Administrativo do Instituto (...)”. 

Em Juízo, o perito subscritor do laudo, Domingos Gomes Figueira,
opinou (ID nº 240883475): 

“(...) Domingos: o que foi determinante, neste caso, pelas investigações e
pela perícia, foi o fato de o investimento ter sido feito sem autorização do
Conselho porque o resgate e a aplicação do valor, um milhão de reais, que
estava aplicado em um fundo do Bradesco, ele se deu em data anterior à
reunião do conselho fiscal, do conselho do instituto né, que modificou né, a
política de investimentos. Então, em tese, fica comprovado que o
investimento foi feito sem autorização dos conselheiros (...)  

Contudo, a defesa do réu argumentou que a testemunha de acusação
Roseli Maria Magioli, membro do Conselho Administrativo à época, afirmou ter
assinado a autorização da aplicação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
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antes de o investimento se concretizar e antes de que a ata fosse redigida para
assinatura na próxima reunião, o que comprova que o acusado não agiu com
infringência ao artigo 48, inciso II, da Lei Complementar nº 127/2022 do
Município de Estância Turística de Holambra/SP (ID nº 39015132, fl. 153): 

“(...) ARTIGO 48 - Ao Conselho Administrativo compete: 

(...) II - aprovar a contratação de instituição financeira privada ou pública
que se encarregará da administração da carteira de investimentos do
Instituto de Previdência municipal dos Servidores Públicos da Estância
Turística de Holambra, por proposta da Superintendência (...)” 

De fato, a testemunha confirmou em juízo que o Conselho Fiscal foi
consultado antes da formalização do investimento (ID nº 240900379 e ID nº
240883484): 

“(...) Roseli: eu fazia parte do Conselho, mas a gente não tinha muito... não
tinha sabedoria de investimento, nada disso. 

MPF: o Conselho Fiscal ele foi consultado antes da realização desse
investimento? 

Roseli: olha, nesse dia, é...eu estava de plantão no Pronto Socorro, no dia de
assinar, é... o Charles foi até a Policlínica onde eu trabalho, e... eu estava
atendendo paciente e ele pediu para eu assinar o documento do
investimento, que seria o último momento, ainda falei com ele ‘Charles,
agora eu estou atendendo’, aí ele falou ‘mas precisa assinar agora’. Mas
outras pessoas já tinham assinado, também assinei, e a ata a gente sempre
assinava depois numa outra reunião. 

MPF: a senhora sabe dizer se este documento que a senhora assinou foi
antes de ele aplicar o dinheiro ou se ele já tinha aplicado esse dinheiro? 

Roseli: foi antes. 

MPF: foi antes? 

Roseli: foi antes porque logo em seguida a gente ficou sabendo depois da
perda do dinheiro. 

MPF: certo, mas a senhora se lembra que documento ele pediu para senhora
assinar? 

Roseli: não, eu achei que era documentos que a gente sempre assinou lá no
fundo quando a gente ia nas reuniões. 

MPF: como eram tomadas as decisões de investimento do IPMH? 

Roseli: ele apresentava para gente as melhores aplicações, até porque não
entendíamos de aplicações... apresentava e... e a gente concordava. 

MPF: quem escolheu aplicar esses um milhão de reais nesse fundo de
investimento nessa época? 
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Roseli: eu acredito que o Charles, porque é ele que tinha... que era o
superintendente, né. Nós não tínhamos acesso a opinar para onde ia ser
aplicado. 

MPF: a senhora sabe dizer se existia um comitê de investimentos? 

Roseli: não sei dizer. 

(...) MPF: aqui consta que o Banco que teria oferecido este investimento é
um Banco do Rio de Janeiro, a senhora de que forma que o Charles tomou
conhecimento desse investimento, como é que isso chegou até o IPMH? 

Roseli: não. Não sei. Quando chegava para nós já estava tudo certo, a gente
não tinha conhecimento. 

MPF: como assim já estava tudo certo? 

Roseli: ele já chegava mostrando para gente qual era o melhor
investimento, né, mostrava os números, mas assim, não entendíamos nada,
não tenho nenhum conhecimento em aplicação. Então ele trazia para gente e
qual era o melhor e aonde era melhor aplicar esse dinheiro. 

MPF: ele que a senhora fala é o Charles? 

Roseli: isso, exato. Desculpa, o Charles (...)”. 

Em síntese, Roseli Maria Magioli confirmou o que já havia declarado à
Sindicância (ID nº 39015132, fl. 126): 

“(...) inquirida sobre os fatos declarou: fiquei sabendo das irregularidades
do Fundo Viaja Brasil através do Sr. Hamilton, atual superintendente. Não
me lembro de o ex-superintendente Charles José Lopes ter apresentado este
investimento, seja pelo nome de Viaja Brasil ou Máxima, ao Conselho. Acho
que isso ocorreu no Início de 2013 e eu tinha acabado de ser nomeada para o
Conselho Fiscal, então, eu estava ainda aprendendo com funcionava o
Instituto. Não me lembro se na época em que o Charles era superintendente,
compareceu algum representante de assessoria ou de empresas para
prestar esclarecimentos ou orientações sobre investimentos e aplicações. O
Charles até dava alguma explicação sobre os investimentos, mas eu não
conseguia entender por ser muito técnico e por fazer muito pouco tempo que
eu tinha sido nomeada. Nessa época ele estava muito nervoso porque não
sabia se iria continuar no cargo de superintendente. Ele sempre comentava
nas reuniões que não sabia se o Fernando (Prefeito) iria mantê-lo no cargo
de superintendente. Me lembro que ele mostrou documentos de onde tinha
aplicado e que ele mencionou sobre a meta que o Instituto devia alcançar. O
Charles nunca explicou sobre os tipos de investimentos e de Fundos, ele
apenas demonstrava através de gráficos que tinha investido em
determinado local e quanto tinha dado de rendimento, mas era muito
técnico e eu não tenho conhecimento para questionar. Eu não tenho CPA 10.
Hoje eu sei dizer o que é um investimento aberto ou fechado porque o atual
superintendente, senhor Hamilton, explicou e de uma forma que
conseguimos entender. Esclareço que o Charles levava as atas prontas ou
lavrava posteriormente à reunião. O Charles chegou a levar a mesma ata
três vezes no mesmo dia para eu assinar no pronto socorro dizendo que
havia erros e acabei assinando porque ele dizia que era para prestar contas
com urgência no Tribunal de Contas e eu confiei na palavra dele e também
não tive sequer tempo de parar para analisar e questionar porque ele
aparecia em horário de pico no pronto socorro. Sei que, quando o Charles
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era superintendente, o instituto tinha uma assessoria, porém, não me
lembro o nome. Quero reforçar que os conselheiros concordavam com os
Investimentos e tudo o mais acreditando na capacidade e idoneidade do
superintendente. Nada mais foi perguntado (grifo nosso...) ” 

Contudo, a forma e a circunstância em que o réu empreendeu a
consulta prévia à conselheira chamaram a atenção deste Juízo. Além de tê-la
consultado informalmente, antes da reunião ordinária, procurou-a no local de
trabalho, um pronto-socorro em horário de pico. Por óbvio, o momento da
consulta feita pelo réu não foi apropriado para que a conselheira tomasse pleno
conhecimento da proposta e, assim, pudesse examiná-la e proferir alguma decisão
razoável pela aprovação ou desaprovação. Pelo contrário, o teor do depoimento da
testemunha aponta que o acusado, ciente da natureza urgente do trabalho
realizado por Roseli Maria Magioli, aproveitou-se da ocasião para induzi-la a
aprovar a proposta às pressas, valendo-se da confiança nele depositada, o que
demonstra o dolo do acusado na prática de ato de gestão temerária, não havendo
que se falar em mero ato culposo, seja por imprudência, negligência ou imperícia.
Assim, a prova dos autos atesta que o réu escolheu praticar vários atos audaciosos
para o fim de investir um milhão de reais do Instituto, conhecedor de que o Fundo
pretendido não fazia parte do perfil de investimentos que o IPMH tinha permissão
legal para aderir. 

Aponte-se que não havia motivo razoável que justificasse o aporte da
quantia no referido fundo em caráter de urgência a ponto de abordar a conselheira
durante o trabalho no pronto-socorro nas circunstâncias narradas. O réu deveria e
poderia ter esperado a realização da reunião regular do Conselho para apresentar a
proposta aos membros e, se fosse o caso, obter a aprovação dos Conselheiros antes
de realizar o investimento. No entanto, a prova dos autos mostra que o réu
procurou a conselheira informalmente, em momento onde a própria análise da
proposta era dificultada, induzindo-a a aprovar e assinar documentos sob pressão
em lugar inapropriado. Nesse sentido, o documento de ID nº 247094531
apresentado pela defesa em nada altera o já exposto. 

Márcia Ferraz Viana, testemunha de defesa, declarou (ID nº
246569490): 

“(...)DPU: então, sempre antes de qualquer investimento, inclusive, este
objeto dos autos, os conselheiros sempre foram alertados, sempre foram
ouvidos, inclusive, o contador, a contadora? 

Márcia: sim, sempre. 

DPU: a senhora saberia me informar se havia uma assessoria que prestava
serviço para o Instituto, uma assessoria de investimento? 

Márcia: havia, na época havia, sempre houve. Nós sempre tivemos uma
assessoria de investimentos para o Instituto. 

DPU: e essa assessoria, então, sempre prestava orientações,
esclarecimentos, informações antes das aplicações que o Instituto fazia? 
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Márcia: prestava, já era costume dos gestores é... pega essa informação né,
é repassada por investimentos, tudo que vai ser aplicado e passar para essa
assessoria. Sempre. Esse daí era o procedimento de praxe (...)”. 

Em suma, a testemunha confirmou o já declarado por Flávia
Schoneboom Rietjens e por Roseli Maria Magioli anteriormente. Disse que havia
uma assessoria externa e que era habitual ouvi-la antes das tomadas de decisões
sobre investimentos. No entanto, conforme já exposto, provou-se que a assessoria
externa não foi ouvida neste caso. Igualmente, as circunstâncias em que Roseli
Maria Magioli foi previamente consultada destoa de uma prática administrativa
diligente, apontando para o abuso de confiança. 

Márcia Ferraz Viana também afirmou em Juízo (ID nº 246569490 e
ID nº 246569491): 

“(...) MPF: qual era o cargo da senhora lá exatamente?  

Márcia: na época. 

MPF: isso. 

Márcia: na época eu era agente de benefício e seguridade. Eu era
responsável apenas pelas aposentadorias, recolher documentação,
atendimento, agendar reunião dos conselhos né, reunião mensal.
Responsável mais pela parte de benefícios. 

MPF: então, como que a senhora está familiarizada com a política de
diminuição de risco de investimento? 

Márcia: porque o instituto é um instituto muito pequeno. Então era só o
superintendente, eu e a contadora. E a gente sempre ouvia tudo né, então
nós procuramos sempre ficar informados. Quando eu entrei no Instituto, eu
tinha uma gestora, senhora Cleia, e eu aprendi muito com ela. E eu sempre
tive vontade de participar desse meio assim de investimentos, tanto que hoje
eu também sou certificada, eu tenho CPA-10, eu faço parte do Conselho
Fiscal aqui do Instituto, eu faço parte do comitê de investimentos, então a
gente... eu pelo menos né... sempre procurei me inteirar desse assunto. Eu
não participava de nada, mas eu gostava  

(...) 

ID nº  

“(...) Juíza: à época, havia necessidade da autorização de um Conselho, e
qual seria esse Conselho, para que fizesse aporte de valores para algum
investimento com os valores oriundos da Previdência? 

Márcia: essa pergunta eu não vou saber responder, realmente, porque eu
não me lembro. Tem todos os detalhes dessa época, né, eu lembro algumas
coisas, mas detalhes assim, dessa... dessa obrigatoriedade toda eu não me
lembro (...)” 

No entanto, a testemunha mentiu. Ela assinou a ata de reunião do
Comitê de Investimentos, de 06/04/2013, na condição de membro (ID nº
39015132, fl. 98). Logo, ela participava dos assuntos do Instituto. Ademais, apesar
de ela ter dito ao Juízo não possuir nenhuma relação de amizade com o réu, note-
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se que Márcia Ferraz Viana foi responsável pelas informações constantes da
declaração de IRPF do acusado, ano-calendário 2020, inclusive, pela impressão do
documento que se encontra juntado aos autos (ID nº 247094519). Este fato
conjugado com a declaração contraditória proferida por Márcia Ferraz Viana neste
Juízo demonstra haver uma relação de confiança entre o acusado e a testemunha
que extrapola o ordinário, a qual, por consequência, compromete a credibilidade e
a imparcialidade do testemunho. 

O Ministério Público Federal questionou a testemunha sobre tema
relevante (ID nº 246569491, 05 min, 18 s): 

“(...) MPF: porque, é curioso porque no regulamento do Fundo e no boletim
de subscrição de cotas, tinham várias cláusulas que foram consideradas pelo
Conselho... pela Comissão de Valores Mobiliários como cláusulas abusivas,
isentando os administradores do referido Fundo de qualquer tipo de
responsabilidade, ou seja, os investidores poderiam como perder, como de
fato perderam 100% do investimento. E, mesmo assim, os administradores
do Instituto ‘vamos botar o dinheiro aqui’, mesmo não tendo garantia
nenhuma? (...)” 

Após omitir que conhecia e participava das atividades do Conselho,
chamou a atenção deste Juízo que, ao responder a referida pergunta, a testemunha
confirmou com a cabeça que o investimento foi feito sem garantias e riu. Junto
com ela, o réu. Ambos continuaram com a postura de deboche ao longo do
depoimento. Assim, a testemunha prosseguiu (ID nº 246569491, 05 min, 57 s): 

“(...) Márcia: os administradores geralmente... 

MPF: eram alfabetizados, os administradores eram alfabetizados? (...)” 

Márcia Ferraz Viana novamente debochou da pergunta, rindo (ID nº
246569491, 06 min, 04 s).

O MPF continuou (ID nº 246569491, 06 min, 04 s):

“(...) MPF: leram esse, esse boletim de subscrição e puseram um milhão de
reais ali? 

E a testemunha respondeu rindo (ID nº 246569491, 06 min, 10 s):

“(...) Márcia: sim. Se eles colocaram esse um milhão de reais, eles tiveram
aval de alguém né (...)”. 

Após essa afirmação, tanto a testemunha como o réu escarneceram
das perguntas formuladas pela acusação, sorrindo de forma debochada (ID nº
246569491, 06 min, 17 s).

Tudo isso reforça a falta de credibilidade do depoimento da
testemunha que não cumpriu o dever de relatar os fatos que presenciou. A postura
de ambos revelou falta de compromisso em cooperar com a Justiça na busca da
verdade real. Ao mesmo tempo, manifestou chacota e certeza de que eventuais
responsáveis não serão punidos. 
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No caso da testemunha, a postura é grave porque ela é ocupante de
cargo público no instituto de previdência lesado pelas condutas do réu. E, ainda
assim, mentiu em Juízo e escarneceu-se da situação. Enfim, o comportamento da
testemunha aponta para grave violação do dever funcional de lealdade. Portanto,
cópias desta sentença e dos documentos de ID nº 246569490; ID nº
246569491; e ID nº 39015132, fls. 96/98, devem ser encaminhadas para
o Departamento Jurídico da Estância Turística de Holambra/SP para
tomada de conhecimento. E, se o órgão entender pertinente, promover o
arquivamento ou a instauração de sindicância ou do devido procedimento
administrativo disciplinar para apurar a conduta da servidora. 

Independentemente da atitude de escárnio do réu durante a audiência,
comprovou-se a prática do crime tipificado no artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº
7.492/1986. 

O tipo objetivo caracteriza-se pela conduta de administrar, dirigir,
comandar, reger ou gerenciar de forma imprudente, precipitada, impensada,
arriscada, perigosa, audaciosa ou ousada. Por se tratar de gestão, não basta que o
administrador pratique somente um ato temerário que pode configurar outro
crime, é necessário haver habitualidade que indique tratar-se de uma política de
gestão não permitida ou proibida. Estes atos precisam estar direcionados a prática
da violação do dever de prudência exigido do Administrador. 

Ao longo da instrução processual, demonstrou-se a execução de vários
atos ousados de gestão que culminaram na perda integral do valor investido pelo
IPMH no fundo Máxima. O réu, dolosamente, deixou de utilizar a própria
assessoria externa para se valer de parecer elaborado pela empresa administradora
do fundo que ele pretendia investir. Isto é, parecer sabidamente parcial. Além
disso, antes mesmo de formalizar a operação, o réu agiu com audácia e ordenou a
transferência de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do IPMH para o fundo
Máxima em 09/04/2013, sem nenhuma garantia contratual previamente firmada
de que os recursos seriam direcionados ao Fundo (ID nº 39015132, fl. 41). Em
seguida, em 10/04/2013, o réu assinou o Boletim de Subscrição de Cotas em
branco (ID nº 39015128, fls. 86/89), permitindo que o destinatário preenchesse
livremente o número de cotas a serem adquiridas, o valor total e o prazo de
integralização do capital, submetendo a instituição a outro risco desnecessário. Por
fim, a forma como o acusado consultou previamente a conselheira Roseli Maria
Magioli aponta que o réu se aproveitou da ocasião dela laborar num pronto-
socorro para induzi-la a aprovar a proposta às pressas de maneira irrefletida. 

O princípio da presunção de inocência não é absoluto. Ele pode ser
elidido diante das provas colhidas ao longo da instrução processual, o que foi caso
dos autos. Demonstrou-se, de forma cabal, o dolo do acusado em praticar o delito
de gestão temerária. 

A propósito, confira-se:

PENAL. CRIME CONTRA O SFN. LEI Nº 7.492/86. ARTIGO 4º, §
ÚNICO. GESTÃO TEMERÁRIA. CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. GESTÃO DE
FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA

PENA CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO ART DO CP
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PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ART. 59 DO CP.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.  1. O crime de gestão
temerária de instituição financeira caracteriza-se como acidentalmente habitual,
razão pela qual um único ato é suficiente para a configuração do crime, embora a
sua reiteração não configure pluralidade de delitos. Trata-se de delito formal e de
perigo abstrato, prescindindo da ocorrência de dano naturalístico efetivo para sua
consumação.  2. Comprovado que o então Prefeito, ora réu, enquanto gestor de fato
das finanças do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão do Servidor, adquiriu
títulos, em três oportunidades, sem a observância de cautelas mínimas e em
desacordo com a Resolução nº 3506/2007 do BACEN, que dispunha à época sobre
as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, deve ser mantida a condenação
como incurso no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86. 4. Embora seja viável
valorar negativamente a vetorial circunstâncias em razão da forma como executado
o delito de gestão temerária, o caso concreto não comporta exasperação, pois as
três condutas se deram de forma semelhante e durante curto espaço de tempo
(menos de um mês). 5. As consequências do delito, em face dos vultosos valores
envolvidos, extrapolam a normalidade da conduta, revelando maior desvalor dos
atos do réu, a refletir na fixação da pena-base. 6. O réu em nenhum
momento confessou a prática das condutas temerárias, tampouco reconheceu o
risco de prejuízo aos beneficiários do regime previdenciário municipal em
decorrência de tais práticas. Confissão espontânea inaplicável. (TRF4, ACR
5009793-41.2015.4.04.7100, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI,
juntado aos autos em 30/03/2021)

Sendo assim, uma vez ausentes excludentes da ilicitude ou dirimentes
da culpabilidade, restando, pois, caracterizados a materialidade, autoria e dolo do
delito previsto no artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986; a condenação é
medida que se impõe ao réu CHARLES JOSE LOPES, nos termos do disposto
no artigo 68 do Código Penal. 

3. DOSIMETRIA DA PENA 

Na primeira fase de aplicação da pena, no exame da culpabilidade,
considerada como juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e
ilícito, verifico que sua intensidade manteve-se nos lindes normais ao tipo. 

Não existem elementos suficientes nos autos para valorar a
personalidade e a conduta social do réu. 

Não há se falar em comportamento da vítima. 

Os motivos são normais à espécie. 

As circunstâncias foram graves. O réu procurou Roseli Maria Magioli
no local de trabalho, um pronto-socorro em horário de pico, aproveitando-se da
situação para induzi-la a aprovar o pedido às pressas. Assim, o acusado usou as
pessoas que aguardavam atendimento médico de urgência na policlínica como
forma de pressionar a testemunha a decidir de forma célere e irrefletida, conforme
confirmado em Juízo (ID nº 240900379):

“( ) MPF C lh Fi l l f i lt d t d li ã d
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“(...) MPF: o Conselho Fiscal ele foi consultado antes da realização desse
investimento? 

Roseli: olha, nesse dia, é...eu estava de plantão no Pronto Socorro, no dia de
assinar, é... o Charles foi até a Policlínica onde eu trabalho, e... eu estava
atendendo paciente e ele pediu para eu assinar o documento do
investimento, que seria o último momento, ainda falei com ele ‘Charles,
agora eu estou atendendo’, aí ele falou ‘mas precisa assinar agora’. Mas
outras pessoas já tinham assinado, também assinei, e a ata a gente sempre
assinava depois numa outra reunião. 

MPF: a senhora sabe dizer se este documento que a senhora assinou foi
antes de ele aplicar o dinheiro ou se ele já tinha aplicado esse dinheiro? 

Roseli: foi antes (...)”. 

As consequências foram graves. O IPMH sofreu prejuízo de
R$1.602.632,27 (ID nº 39015512, fl. 45), recurso que seria destinado ao
pagamento de aposentadorias e pensões aos segurados do Instituto. 

O réu não possui antecedentes criminais (ID nº 44861600, ID nº
44861901 e ID nº 44944428). 

Posto isso, com observância das diretrizes dos artigos 59 e 60 do
Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, a qual,
ausentes atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de
aumento, torno definitiva. 

Considerando as informações socioeconômicas presentes nos autos
(ID nº 246569499), arbitro o valor do dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais
até o pagamento. 

Como regime inicial para o cumprimento da pena, fixo o ABERTO, na
forma do artigo 33, § 2º, “c”, por considerá-lo o mais adequado à finalidade de
prevenção e reeducação da pena, mediante o cumprimento das condições a serem
estabelecidas pelo MM. Juízo competente para a Execução Penal. 

Presentes as hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 44, do Código
Penal, substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos (AgReg 
no Resp 1.449.226 – Ministro Sebastião Reis Júnior), consistentes no seguinte: 1)
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, nos moldes do art. 43,
inciso IV e art. 46, caput e parágrafos, do Código Penal, pelo tempo da pena
privativa de liberdade substituída, nos termos definidos pelo juízo da execução
penal; 2) prestação pecuniária de 50 (cinquenta) salários mínimos, a ser paga ao
Instituto de Previdência lesado ou entidade que o tenha sucedido, a ser definido
pelo Juízo da Execução Penal.

Deve o acusado ser advertido de que o descumprimento implicará na
conversão das penas restritivas de direito na pena de reclusão fixada (artigo 44, §
4º, do Código Penal). 

DISPOSITIVO



25/08/2022 09:55 · Processo Judicial Eletrônico - TRF3 - 1º Grau

https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=df57a19ef6c74a00942a97… 27/29

4. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para: 

a) CONDENAR o réu CHARLES JOSE LOPES, já qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986, à
pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
no regime inicial ABERTO, e 96 (noventa e seis) dias-multa, no valor
unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
corrigidos monetariamente pelos índices oficiais até o pagamento. Presentes as
hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena de
reclusão por duas penas restritivas de direitos (AgReg no Resp 1.449.226 –
Ministro Sebastião Reis Júnior), consistentes no seguinte: 1) prestação de serviços
à comunidade ou à entidade pública, nos moldes do artigo 43, inciso IV e artigo 46,
caput e parágrafos, do Código Penal, pelo tempo da pena privativa de liberdade
substituída, nos termos definidos pelo juízo da execução penal; 2) prestação
pecuniária de 50 (cinquenta) salários mínimos, a ser paga ao Instituto de
Previdência lesado ou entidade que o tenha sucedido, a ser definido pelo Juízo da
Execução Penal. Deve o acusado ser advertido de que o descumprimento implicará
na conversão das penas restritivas de direito na pena de reclusão fixada (artigo 44,
§ 4º, do Código Penal). 

4.1 Direito de apelar em liberdade 

Nos termos previstos no artigo 387 do Código de Processo Penal, o réu
poderá apelar em liberdade, uma vez que não estão presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal, preponderando o princípio da presunção
da inocência (artigo 5.º, LVII, da Constituição da República). 

4.2 Custas processuais 

Deixo de condenar CHARLES JOSE LOPES ao pagamento das
custas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP, em razão do benefício da
assistência judiciária gratuita deferido à ID nº 39015133, fl. 49. 

4.3 Valor mínimo para reparação de danos 

Arbitro em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
da Estância Turística de Holambra (IPMH), nos termos do artigo 387, inciso IV, do
CPP, o valor de R$ 1.602.632,27 (um milhão, seiscentos e dois mil,
seiscentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), a ser atualizado
desde 05/10/2018 por ocasião da execução (ID nº 39015512, fls. 41/42), como
mínimo para reparação dos danos causados pela conduta do réu. 

4.4 Bens e valores apreendidos 

Não há bens apreendidos nestes autos, nem nos autos nº 0001275-
16.2019.4.03.6105 para o réu CHARLES JOSE LOPES (ID nº 38756838, fl. 69 e
115 dos autos nº 0001275-16.2019.4.03.6105), inclusive, bens imóveis.

4.5 Deliberações finais 
Ofi i D J ídi d M i í i d E â i
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Oficie-se o Departamento Jurídico do Município de Estância
Turística de Holambra/SP para tomar conhecimento desta sentença. E,
se o órgão entender pertinente, promover o arquivamento ou a instauração de
sindicância ou de procedimento administrativo disciplinar para apuração de
possível conduta de violação de dever funcional da servidora Márcia Ferraz Viana
lotada no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de
Holambra (IPMH). Encaminhe-se cópia desta sentença e dos documentos
de ID nº 246569490; ID nº 246569491; e ID nº 39015132, fls.96/98. 

Autorizo o MPF a extrair as cópias que entender necessárias para
apuração de possível crime de falso testemunho cometido por Márcia Ferraz Viana
no curso destes autos, nos termos do artigo 40 do CPP. Dê-se ciência ao Parquet
Federal. 

Determino o desmembramento dos autos para a ré MONICA
APARECIDA DOMINGOS DE LIMA em razão do Acordo de Não Persecução
Penal homologado à ID nº 135269404, conforme decidido à ID nº 58359890, fl.
05. Após, vincule-se o processo nº 0001275-16.2019.4.03.6105 aos autos
desmembrados. Proceda a Secretaria o necessário. 

Após o trânsito em julgado: 

4.5.1 Oficie-se ao departamento competente para fins de estatísticas e
antecedentes criminais e remetam-se os autos ao SEDI para as devidas anotações; 

4.5.2 oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no
artigo 15, inciso III, da Constituição da República; 

4.5.3 Providencie-se a inclusão do nome do réu no Rol dos Culpados; 

4.5.4 Expeça-se guia de recolhimento para execução da pena privativa
de liberdade; 

4.5.5 Expeça-se boletim individual, nos termos do artigo 809 do
Código de Processo Penal. 

Publique-se, registre-se e intimem-se. 

Campinas, 10 de agosto de 2022. 

 

RICARDO UBERTO RODRIGUES 

Juiz Federal

(assinado eletronicamente)

* O documento foi criado com margens que excedem a largura da página. Foi realizado o enquadramento na visualização,
este efeito não altera o documento original assinado, apenas a sua visualização.
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