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Nº /l!J /2()18. 

1. Relatório 

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério 

Público f''ederal contra: 

Luiz Sebastião Sandoval, brasileiro, nasddo 

aos 16/10/1944, filho de Annanda Sandoval, documento de identidade 

RG n º 3.804.798 SSP/SP, inscrito no CPF .sob o nº 064.288.278-:91, 

como incurso nos artigos 4º, 5º, 6º, 10, _11 e 17, patágrafo único, 

inciso II, da Lei nº 7.492/861; . 

~ A,~. 4" G~.r fruudulen~c'~1l~ inst~h.1iÇãó Unanctüá. Peua . • Rcch.,s.ão, d~ ~ {!lts) a 12 {dn7.c) ann.s, e mul~a. -~;7 
l-'ar<1~rafo um~ú. ~e a ª _es.tão t: tenltt'il.l ,a: Pt.níl . Rv.;Jusão. de 2 (do1sJ a. 8 t<11to, :1nns, ~ multa. / ! 
Art. 5• Aprppríar-se, quaisquer d11:'( pc:(.icna!t mt,-ncion·nd11s no an. 25 dcsla lei. dt: dinheiro, tilulo. va1ot' ou q a qucr.ílt1 . ))cm ynóvel 
de que h:m a pusse,_ ou desviá-lo em pm\·cilu próp1fo ou álhéjo'. Ptna -Rcclosa.o, de 2 (dois) a 6 (seis} 11n·1:1s., e IJUJIÍa. · 
f'arãgrafo (mico. lncosre ua me::ma ptnà l1uàlqaer da.s pessoa~ m-t,ncjooad11s no 3rt, 25 desta lei, qu~J1e{nciar ,f ito, tíl~1l0 úu 
qualquer ourm b.:m m<'iv.:I ou imóvel de que rcm a pnMe, !tem autorh:ação d~ quem de direito. J ',.,,,, 
Arl 6" Induzir ou manter cm erro, s6cil~, in•.:e.,;tidur (m n:pàrti~ão pública competentt, 1el; t-iVamcmc a o aç~o .;:iu situação 
financeird, súncgandu-lhe infumtaçim uu pn:slanJo-a foJsamtnle: Pená - Redusão, dê 2 (doj.s}á i5 (seis} anos. mira . 
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Rafael Palladin9, brasileiro, nascido aos 

21/06/1950, filho de Iris Passaro Palladino, documento de identidade 

RG n" 4.371.288 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n" 766.566.758-91, 

como incurso nos artigos 4º, 5º, 6°, 10, 11 e 17, parágrafo único, 

inciso II, da Lei nº 7.492/86; 

Wilson Roberto de Aro, brasileiro, nascido aos 

02/04/1958, filho de Antônia Marion d e Aro, documento de identidade 

RG nº 9.552.117 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 007.425.678-50, 

como incurso nos artigos 4°, 5°, 6º, 1 O, 11 e 1 7, parágrafo único, 

inciso II, da Lei nº 7.492/86; 

Adalberto Savioli, brasileiro, nascido aos 

03/04/1969, filho de Angelina Molina SaVtioli, documento de identidade 

RG n" 13.551.682 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 117.954.368-83, 
' 

como incurso nos artigos 4º, 5º, 6°, 10 e 17, parágrafo único, inciso 

II, da Lei nº 7.492/86; 

Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, 

brasileiro, nascido aos 07/03/1943, filho :de Elisa Teixeira de Carvalho 

Bruno, documento d e identjdade RG n º 3 t261.695 SSP/SP, inscrito no 

CPF sob o n" 123.323.488-91, como incurso nos artigos 4°, 5°, 6° e 

17, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 7.492/86; 

Arl, U}, f ~t!r inserir d~menk) fltl,;o 011 omitir t kmeoto c=x.igido pela 1t:gislaç"º· em demnnstnuivos .:ontáb,fr,. <le ins.lituiçiío 
tin.t1J\eefra. stgmadora ou instituição int.;grantc do s ist,:ma de disLribuiç-ilo dcJtiwlns d~ 1;alore.s mobiliil.rio~: Pcn:.l • Reclusão, de 1 
(um) a 5 (cinco) ,mos. ç multa. 
Art. 11 . f\·htntcr nu mo\'imcn.tar rocu,so óu vah:u paraldumcntc ii cn:nabilidadt t:'(ig.idu pela fcgislaçao; reuà - Reclusiln, de 1 (un'lj a 
5 (cin,:..,,} anos. é' nudbL 

1 
_..,..,.-; 

Arl 17, rom11r ou n:cclxr Cl\'Xtito. na l)Ualidàde Jc. qulllqucr dN..S 1>cssoai mtncionilJa-. nn art, 25. ou deferir opcr11y(lcs d~ e:r~dilu ,,/ / \ 
\'~Jad,,~ obstn·a<loodisposrono an. H da I c i «~4.595, Je 31 de: dc:nmt'lro dç 1964: (Reduçiío dsda peta l~i nº D .506. da~2017l 
Peoa .. Reclusão, de 2 (tloi~) ll 6 (,;eis) 11no.,. e multa. · 
P11rilgmfo \mico. ln~orr(. na 1ntsma pêtta quem: 
1 - em nome próprio, como ,:001.rolaJor ou nu cond1.;.ào de administraJot U;,; sociedade, con,:~dcr ou receber ad ian nem e 
hônúni.rios, ~muncroçã(), s11liiriv ou qualquer ou1Io pagumento, nas condições i'~ferillru. neste artigo: 

11- Je fünmt disfarçada. promover a distribui~ãú ou receber lucros de ínstinü~~o lincnceira. 
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Eduardo de Ávila Pinto Coelho, brasile~ro, 

nascido aos 01/08/1960, filho de Yara Maria de Ávila Pinto Coe,ho, 

docu.mcnto de identidade RG nº M-1285761 SSP/MG, inscrito no 1 PF 

sob o nº 402.677.686-72, como incurso nos artigos 4'!, 5º, 6°, l!) e 

17, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 7,492/86; 

Cláudio Baracat Sauda; brasileiro, nascido aos 

) 2 l/05/ 1.959, filho de Lurice Bara.cat Sauda, documento de identidade 

RG nº 8.580.543-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 017.259.258-50, 

como incur.so nos artigos 4.0 , 6° e 10 da Lei nº 7.492/86; 

í 

Marco Antônio Pereira da Silva, brasile,iro; 

nascido aos 08/06/1964, filho de Felicissima Vicente da Silva, inscrito 

no CPF sob o nº 052.729.468-39, como incurs.o nos artigos 4°, 5°, 6° 

e 10 da Lei nº 7.492/86; 

Marcos Augusto Monteiro, brasileiro, nascido 

aos 14 / 1 O/ 1962, filho de Wilma Pinto Monteiro, documento de 

identidade RG nº 8.496.266 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 

038.355. 138-26, como incurso nos artigos 4°, 5°, 6° e 10 da Lei nº 

7.492/86; 

Maurício Bonafonte dos Santos, brasilejro, 

nascido aos 11/05/1964, filho de Maria.José dos Santos, documento de 

identidade RG nº 14.922.396 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 

087.608.558-35, como· incurso nos artigos ·4°, 5°, 6º, 10, 11 e 17, 

parágrafo único, inciso II,. da Lei nº 7.492/86; 

Antônio Carlos Quintas Carletto, brasileiro, 

nascido aos 28 / 04 / 194 7, filho de Maria Julie ta Quintas Ca.rlelto, 

documento de identidade RG n º 3.502.045-3 SSP/SP, in~crito no F. 

sob ·o nº 452.355.038-72, como incurso nos artigos 4°; 5°, .,,__,..,-

17, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 7.492/86; 

:J 
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Carlos Roberto Vilani, brasileiro, nascido aos 
' 

17/02/1958, filho de Maria das Dores de Carvalho Vilani, documento 

de identidade RG nº 8.520.544-8 SSP/Sff>, inscrito I?-º CPF sob o nº 

940.394.028-0 4 , como incurso nos artigos 4°, 5° e 17, parágrafo ., 
único, inciso 11, da Lei nº 7.492/86; 

Elinton Bobrik, brasileiro,. nascido aos 

27/03/1967, filho d e Antônia Loss Bobrik, documento de identidade 

RG nº 13.890.791-2 SSP/SP, inscrito no GPF sob o n º ,091.351.718-63, 

como incurso nos artigos 4°, 5° e 17, parágrafo único, inciso II, da 

Lei nº 7.492/86; 

Mario Tadami S,eó, brasileiro, nascido aos 

22/08/1950, filh o de Midori Seo, documento de identidade RG nº 

3.973.314 SSP/SP, inscrito no CPF sob IO nº 038. 130.298-91, como 

incurso nos artigos 4°, 5° e 17, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 

7.492/86; 

Vilmar Bernand~s da Costa, brasileiro, 
1 

nascido aos 07/12/1946, filho de Maria Conceição da Costa, 

documento de identidade RG nº 3.638.098, SSP /SP, inscrito no CPF sob 

o n º 057.073.318-91, como incurso nos a;rtigos 4°, 5° e 17, parágrafo 

único, inciso 11, da Lei nº 7.492/86; 

José Maria Corii, brasileiro, nascido aos 

08.10.1946, filho d e Ana Maria Corsi, documento de identidade RG nº 

3.963.243 SSP/SP, inscrito no CPF sob ·o nº 056.051.728-91, como 
' 

incurso nos artigos 4°, 5° e 17, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 

7.492/86; zi!-
João Pedro Fass~na, brasileiro, nascid a 

12/06/1940, filho de Lucia Ponsctto Fassi!na, documento de id · a e 

RG nº 2.619.347 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 029.271 08- 9, 

4 
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1 

como incurso nos artigos 4°, 5°-e 17-; parágrafo único, inciso II,! da 

Lei nº 7.492/86; 

De acorcJ,o com denúncia, os delitos praticac::los 

pelos acusados podem ser divididos em oito itens descritivos das 

condutas praticadas. 

1.1 Da Fraude na Contabilização de Carteiras 
i 

Cedidas (item III 

Entre dezembro de 2008 e novembro de 2q10, 

e1n _São Paulo, os denunciados Luiz Sebastião Sandoval, Rafael 

Palladino, Wilson -Roberto de Ato, Eduardo de Ávila, Clau'.dio 

Baracat, Marco Antonio· Pereira e Marcos Augusto Monteiro teriam 
1 

gerido fraudulentamente o Banco Panamericano, fazendo ins:erir 

elementos falsos em demonstrativos contâbeís da instituiçã.o finance1 a. 
1 

A fraude consistiria na contabilização indevida 

de operações de . cessões de cFédiLo, induzindo e man Lendo em erro 

sócios minoritários, investidores, .o Banco Central do Brasil e a 
.. . 1 

Comissão de Valores Mobiliários quanto ã. situação !mancerr:;t e 

patrimonial do Banco Panamericano. 

Dentre os investidores do Banco, a Caixa 
1 

Participações S.A. - CAIXAPAR, subsidiária da Caixa Econômica 
' 

Federal, seria adquirente de participação acionária considerável I em 

1" / 12/2009. 

A fraude teria resulLado em-balancetes oiens 

e documentação contábil contendo informações falsas, no perío.,..~,,,_,,. 

dezembro de 2008 e outubro de 2010, aumentando o· .. 

instituição financeira. 

/ 

Au.t,:,,s 11" ()000.'/10,82.2011.408.6181 
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Segundo a denúncia, o Banco Panamericano 

cedia carteiras de crédito para outras ;instituições financeiras, com 

desconto, antecipando o recebimento de valores. 

Por meio de lançamentos manuais na 

contabilidade do Banco Panamericano, t eriam sido alterados dados 

contábeis sobre o volume de carteiras de crédito cedidas e mantidas 

pela instituição. Tais ajustes eram realizaUos nos últimos dias do mês, 

gerando efeitos no resultado contábil do banco, e, posteriormente, 
1 

revertidos por lançamentos manuais nos primeiros dias do mês 

seguinte. 

Segundo balanç'o elaborado pela nova 

administração do Banco, a fraude teria !alcançado, em novembro de 

2010, aproximadamente R$ 1.600.000.000,00. 

Os lançamentos são atribui.dos a Marco 

Antônio Pereira, chefe da contabilidade do Panamericano. 

O valor indevidamente contabilizado por Marco 

Antônio teria sido estabelecido em reuniàes mensais com participação 

do chefe da contabilidade, de Marcos ~ugusto Monteiro, Cláudio 

Baracat e Wilson Roberto de Aro. 

O réu Cláudio B~racat, superior hierárquico 

imediato de Marco Antônio, gerente de controladoria do Banco 

Panamericano, teria atuado para que il. fraude não viesse a ser 

identifica.da. 

Ainda segundo a denúncia, Marcos Augusto 

Monteiro, subordinado a Wilson, seria o responsável 2cla 

administração de carteiras de crédito e cessões. Seria por ~ de 

Marcos Augusto que Wilson obtinha informações para a "'mhda e 

6 
Autos n º 0000310-82.2011. 403.6181 



PODER JUDICIÁRIO 

01131 
JUSTIÇA FEDERAL 1 

6• VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA 
. ' 

FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES 

operacionalização ·de decisões, controle de pagamentos ,e de cessões 

realizadas e contabilizadas. _ 1. 
O acusado Wilson de Aro era diretor financeiro 

do Banco Panamericano e teria definido, com auxílio de Mar~os 

Augusto, Marco Antônio e Cláudio, os v.alores de cessões de carteiras 

de crédito que seriam fraudulentamente alterados na contabilidade. do 
0·1 Panamericano. 

' ', 
' 

Por sua vez, Eduardo de Ávila, diretor 

responsável pela área de tecnologia da informação do Banco 

Panamcricano na época dos fatos, teria permitido que sistemàs da 

instituição fossem alterados para posl!ibilitar lançamentos manuais 

fraudulentos. Tais alterações seriam solicitadas. pelo setor de 

contabilidade, dirigido por Marco Antônio. 

Depois que a fraude chegou ao conhecimento 

do BACEN, Eduardo ainda ter.ia realizado novas modificações de 

sistemas de informação do Banco com o propósito de ocultar dados 

perante a fiscalização. 

Os réus Luiz Sebastião Sandoval e Rafael 

Palladino teriam agido em conjunto com Wilson na busca por soluções 

consideradas "heterodoxas" ·para os resultados negativos que vinham 

sendo apresentados pela instituição financeira. 

1 .. 2 Da Fraude na Contabilização de 

Liquidações Antecipadas {item ID) 

4
_ 

Entre janeiro de 2007 e novembro d~ eín 

São Paulo, os réus Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palla no, ilson 

Roberto de Aro, Eduardo de Ávila, Claudio Baraea , 

7 
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Pereira e Marcos Augusto Monteiro teriam gerido fraudulentamente o 

Banco Panamericano, promovendo a inserção de dados falsos em 
1 

demonstrativos contábeis. 

Assim como na fr<1-ude com carteiras cedidas, a 

fraude praticada pelos réus teria levado 'a incorreta contabilização de 

liquidações de operações de crédito, induzindo em erro sócios, 

investidores, o BACEN e a CVM sobre a situação financeira e 

patrimonial do Banco Panamericano. 

Nas liquidações de' operações de crédito, caberia 

a instituição financeira que recebeu o pagamento antecipado realizar 

ajustes contábeis, nas hipóteses em que, o crédito foi cedido a outra 

instituição financeira, fazendo registrar aumento do passivo. 

A manipulação d ~ dados praticada pelos réus 

teria levado a produção de informações incorretas, resultando em 

aumento indevido de resultados do Banco Panamericano. 

Nas operações em que tomadores de crédito 

liquidavé;Ull antecipadamente as operações, não teriam sido adotadas 

medidas de ajuste contábil, sendo mantido o passivo da instituição 
1 

financeira em patamar inferior ao verdadeiro. 

O montante aproximado da fraude, segundo 
1 

balanço da nova administração do Banccl Panamericano, foi estimado 

em R$ 1.700.000.000,00 em novembro de 12010. 

Segundo a denúnçia, Marco Antônio Pereira, 

contador do Banco Panamericano, teria sido responsável por inserir 

dados falsos em demonstrativos contábeis, determinando alterações 
' manuais de dados relacionados a liquidações antecipadas. 

8 
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A conduta de Marco Antônio teria sido 

orientada por Wilson,.Marcos Augusto e Cláudio, em reuniões menl aís 

para tratar do fechamento de balancete do Banco Panamericano. 

Assim como na fraude envolvendo a 

contabilidade de carteiras cedidas, Wilson, diretor financeiro, teria 

determinado a Marco Antônio a realização de contabilização incorreta 

'1 das liquidações antecipadas. 

Por seu turno, caberia a Marcos ·Augu,sto 

Monteiro auxiliar diretamente Wilson, forne<iendo-lhe elementos 

concretos para definição da contabilidade de carteiras de crédito e 

realizar o controle sobre as operações. 

O réu Cláudio Baracat, chefe de Marco 

Antônio e gerente de controlado:ria, também teria participado de 

reuniões e atuado para ·que à fraude não viesse a ser percebida. 

· O diretor da área de tecnologia, Eduardo de 

Ávila, teria permitido a realização de lançamentos manuais, afastando 

eventuais controles dos sistemas de informação do Banco ,.., 
1 Panamericano e fornecendo meios materiais para a realização das 

fraudes. 

Os réus Luiz Sebastião Sandoval e Rafael 

Palladino não teriam se envolvido diretamente na definição de val~res 

exatos das fraudes, mas teriam agido em conluio com Wilson na busca 

por expedientes para melhora artificial dos resultados do Banco. 

1.3 Da Fraude na Manipulação da Provisão 

de Devedores Duvidosos (item IV) 

9 
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Entre 16 de janeiro de 2007 e novembro de 
' 201 O, em São Paulo, os réus Luiz Sebastião Sandoval, Rafael 

Palladino, Wilson Roberto de Aro, Adalberto Savioli, Antônio Carlos 

Quintas Carletto, Eduardo de Ávila e M~rco Antonio Pereira teriam 

a tuado para a inserção de elementos! falsos em demonstrativos 

contábeis do Banco Panamericano, indJ zindo e mantendo em erro 

sócios, investidores, o BACEN e a CVM, so;bre a situação patrimonial da 

instituição financeira e sobre o montante de créditos de duvidosa 

possibilidade de recuperação. 

Conforme a acusjição, a ação dos acusados 

gerou a necessidade de ajuste relativo à provisão para devedores 

duvidosos, cm novembro de 2010, no valor, de R$ 500.000.000,00. 

A manipulação de ,informações sobre devedores 

teria sido idealizada por Luiz Sebastião :sandoval, Rafael Palladino, 

Wilson Roberto de Aro, Adalberto Savioli e Antônio Carlos Quintas 

Carletto. 

Segundo a den~cia, dividas em situação de 

inadimplência eram transferidas para a empresa Panamericano 

Administradora de Cartões Ltda., do meSII}O grupo econômico do Banco 

Panamericano. A lransferência de titulos "podres" para a 

administradora de cartões de crédito não s,eria fiscalizada pelo BACEN e 

teria melhorado resultados contábeis para f Banco Panamericano. 

No entanto, a dívida acabaria sendo suportada 
' 

pelo Banco Panamericano, em ra<'-àO da cónfusào patrimonial existente 

entre as empresas. 

A transferência da carteira teria sido leva 
1 

efeito mediante a renegociação com clientés inadimplentes e e 

de contrato com a Panamericano Administj:-adora de Cartões. 

Autos nº 0000310-82.2011.403.6181 ' 
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Mediante outro mecanismo fraudulento, teri·· am 

sido extintas operações com registro.de ins1dimplência, substituídas por 

nova operação de crédito, meramente simuJadas como "rencgociaçõc, ". 

O expediente teria conferi.do às operações st4tu.s 

de inadimplência recente, melhorando avaliações de risco de operações 

de crédito. 

Os réus Luiz Sebastião Sandoval, Rafael 

Palladino e Wilson Roberto teriam sido os responsáveis pela decisão de 

melhora artificial dos resultados. da: instituição financeira. 

A seu turno, Eduardo de Ávila teria atuado 

para a prática de "ajustes" fraudulentos em ~istema de informaçãq do 

Banco Panamericano. Enquanto que Adalberto Savioli e Antônio 

Carlos Quintas Carletto lidavam direta.mente com a transferênci~ de 

títulos "podres" para a Panamericano Administradora de Cartões 

mediante a reali7,ação de negociações fictícias. 

Por fim, Marco Antônio seria responsável pelo 

setor de contabilidade do Banco Panamcricano e teria efetuado 
-~ 

, lançamentos fraudulentos com objetivo de·garap.tir resultado favorável à 

instituição financeira. 

1.4 Da Prestação de Informações Falsas, ao 

Banco Central do Brasil relativas a Operações de Crédito (item Vi 

Em março de 2010, em São Paulo, , os 

denunciados Wilson · Roberto de Axo e Adalberto Savioli teriam 

_tentado induúr em erro o BACEN, relativamente ·a operações de crédito 

do Banco Panamericano. 

11 
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Expõe a denúncia que, após determinação para 

apresentação de documentos ao BACEN, os acusados teriam decidido 

apresentar documentação falsa, consistçntc em dezesseis contratos 

produzidos com objetivo de induzir cm errqi a autarquia fiscalizadora. 

1.5 Da Fraude no Pagamento a Dirigentes do 

Grupo (item VI) 

No período de 30) 04/2007 a 30/11/2010, cm 

São Paulo, os réus Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, Wilson 

Roberto de Aro, Adalberto Savioli, J,uiz Augusto Teixeira de 

Carvalho Bruno, Eduardo de Ávila Pinto Coelho, Maurício 

Bonafonte dos Santos, Antônio Carlos Quintas Carletto, Carlos 

Roberto Vilani, Elinton Bobrik, M•rio Tadami Seó, Vilmar 

Bernandes da Costa, José Maria Corsi ~ João Pedro Fassina teriam 

se apropriado e desviado R$ 88.387.999,88 do Banco Panamericano. 

A referida quaJ:1itía, decorrente de lucros 

fictícios, teria sido recebida de modo disfarçado, em contradição com as 

informações prestadas ao mercado, bem cerno a entidades responsáveis 

pela fiscalização. 

Os pagamentos es~ariam justificados com base 

em documentos ideologicamente falsos, e seriam diretamente 

relacionados a participação dos acusados na gestão do Banco 

Panamericano. 

O réu Luiz Sebastião Sandoval seria 

Presidente do Conselho de Administração ido Banco Panamericano. 

sua vez, João Pedro Fassina, seria 

Administração da instituição financeira. 

Auto.• n" 0000310-82.2011 .403.6181 
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Os acusados Rafael Palladino, Wilson Roberto 
1 

de Aro, Adalb~rto Savioli, Luiz Augusto Teixeira de Carvalho B1no, 

Eduardo de Avila Pinto Coelho, Carlos Roberto Vilani, Elinfon 

Bobrik, Mario Tadami Seó e Vilmar Bernandes da Costa, seriam 

ocupantes de cargos de direção do Banco Panamericano à época 1dos 
1 

fatos. 

Antônio Carlos Quintas Carletto seria dire tor 
' 

da empresa Panamericano Administradora de Cartões. 

Por seu tuno, José Maria Corai seria dire tor da 

Lid(;!rança Capitalização S.A. (controladora do Banco Panamericano). 

Nessa qualidade , José Maria teria participado da distribuição 

disfarçada de lucros por conta de resultados .fraudulentos do "braço 

financeiro" do grupo e.conômico. 

Os réus Vilmar Bernandes da Costa e João 

Pedro Fassina também seriam dirigentes da Liderança Capitalização 

S.A e da BF Utilidades .Domésticas Ltda., controladoras do Bahco 

Pan.american.o. 

Outrossim, Maurício Bonafonte dos Santos, 

dire tor.operacional da empr.esa Panamericano Seguros S.A., controlada 

pela Ljderança Capitalização S.A., tambéni teria recebido bõnus 

provenientes de recursos desviados -pelo grupo. Como dirigente da 

empresa Perícia Administradora e Corretora de Seguros e Previdência 

Privada Ltda., Maurício -~ería permitido que pagamentos fos~em 

efetuados a dirigentes .do Banco Panamericano. 

Para que os "bônus" fossem pagos, os 

denunciados simulavam a prestac;-.ão de serviços a empresas lig~ 

Banco Panamerica.no, recependo remuneração por serviços fictí . os. · 

1 13 
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A prestação de serviços a empresas ligadas ao 

Banco Panamericano teria objetivo de ocµltar a distribuição ilícita de 
1 

"bônus", visto que tais operações não estaiiiam sujeitas à fiscalização do 

BACEN. 

1.6 Dos saques em espécie (item VII) 

Os réus Luiz Sebastião Sandoval, Rafael 

Palladino, Wilson Roberto de Aro, Luiz Augusto Teixeira de 

Carvalho Bruno, Marcos Augusto Monteiro e Marco Antônio Pereira, 

no período entre 12/ 06/2006 e 11 /11 /2010, em São Paulo, teriam se 

apropriado e desviado a quantia de R$ 1€).117.310,62, de que tinham 

posse em ra7..ão da condição de dirigent'es e funcionários do Banco 

Panamericano. 

O desvio de recurso restou acobertado da 

fiscalização do Conselho de Controle de Atf'Vidadcs Financeiras (COAF) e 

do BACEN em razão da sonegação de i:nformações de comunicação 

obrigatória. 

Nos termos da inittial acusatória, o réu Wilson 

Roberto de Aro teria determinado aos servidores da tesouraria do 

Banco Panamericano que realizassem o pagamento de somas em 

espécie em beneficio próprio e dos demais envolvidos na fraude. Tais 

pagamentos teriam sido autorízados ve~balmente por Wilson, Luiz 

Augusto Teixeira ou Marcos Augusto (subordinado diretamente a 

Wilson}. 

Posteriormente, os saques determinados P, 

Wilson, Luiz Augusto Teixeira ou Marcos Augusto foram justifi 

Aut.o.s n.• 0000310-82.2Ul 1.103.6181 
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! 
por meio de notas fiscais de serviços fictícios prestados à instituição 

financeira. 

Os valores sacados teriam sido debitados em 

conta da empresa Panamericano Administradora d.e Cartões, iscm 

documentação da empresa que autorizasse os pagamentos. 

A regularização .formal da contabilídade, 

relativa aos saques, 1 teria sido feita pelo contador Marcos Antônio, por 

meio das no.tas fiscais apresentadas por Sandoval, Rafael, Wilson, 

Bruno e Marcos. 

Sandoval e Rafáel, com a colaboraçãb de 

Wilson, também teriam sido responsáveis por alguns dos saques 

realizados no Banco Panamericano, tendo·autorizado que tais operações 

não fossem comunicadas ao BACEN,e ao COAF. 

1. 7 Da fraude na transferência de recursos 

para a controladora Sílvio Santos Participações Ltda. litem Vlll) 

Em lº/09/2010, em São Paulo, os acusados 

Luiz Sebastião sandoval, Rafael Palladino e Wilson Roberto de Aro, 

teriam .sido autores de fraude para desvio de r.eeursos do Bap.co 

Panamericano, mediante simulação da prestação de serviços da pessoa 

juríclica Sílvio Santos Participações Ltda. à Panamericano 

Administradora de Cartões. de Créci.ito Ltda. 

Segundo a denúncia, em setembro de 201 O a 

,empresa Lideran·ça Capitalização Ltda., controladora do Banco 

Panamericano, teria recebido R$ 1.497.520,28 a título de remune' 

de juros sobre o capital próprio. 

Auros n• 0000310-82.2011.40.'l.6181 
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A Silvio Santos P?rticipações, controladora da 

Liderança, teria direito a parcela de ~$ 1.387.003,28 referente a 

remuneração de juros sobre capital própri0. A transferê ncia de recursos 

teria gerado a incidência de contribuições do PIS (R$ 23.056, 10) e 

COFINS (R$ 106.179,36). 

Para o reembolso, a Sílvio Santos Participações, 

gerida por Sandoval, teria simulado: prestação de serviço à 

Panamcricano Administradora de Cartões, recebendo R$ 129.231,46, 

transferidos por ordem de Wilson, mediante prévio ajuste com 

Sandoval e Rafael. 

Os valores transferidos pela administradora de 

cartões de crédito seriam provenientes do Banco Panamericano, uma 

vez que a instituição financeira passou a pagar por serviços prestados 

valores superiores aos praticados pelo mercado. 

1.8 Da Movimentação de Recursos do Banco 

Panamericano Mediante outras Empresa/' do Grupo (item IX) 

• 1 
Entre Julho de 2ops e novembro de 201 O, em 

São Paulo, os acusados Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, 

Wilson Roberto de Azo e Maurício Bonafonte dos Santos, teriam 

mantido e movimentado recursos do Banco Panamericano 

paralelamente à contabilidade, gerindo fralltdulentamente a instituição. 

Entre 2008 e 2010, Sandoval, Rafael, Wilson e 

Maurício eram dirigentes de fato do Banco Panamericano e das 

empresas Panamericano Administradora de Cartões Lt 

Panamericano Prestadora de Serviços Ltdt , Panamericano de Se 

16 
Autos n." 0000310-82.201 J.10.'l.6181 

'-·' 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Ol30f 
1 .._/ 

6ª VARA FEDERAL-CRIMINAL ESPECJALIZADA EM CRIMES CONTRA O Sl STEMA 
FINANCBJRO NACIONAL E EM LAVAGFJM DE VALORES 1 

S.A. e Perícia Administradora e Corretora de Seguros e Previdência 
' 

Privada Ltda. 

Valendo-se da condição de administradoreJ os 
: 

rêus teriam movimentado recursos do Banco Panamericano a través das 

refer.idas companhia que integram o Grupo Sílvio Santos. 

O acusado Maurício Bonafonte, diretor- da 

') empresa Perícia Administradora e Corretora, teria utilizado a empresa 

para movimentar recurso.s do Banco Panamericano, fazendo operar em 

prejuízo. As transferências e pagamentos realizados pelo Banco 

Panamericano, seguindo ordens de Sandoval, Rafael, Wilson e 

Maurício, não teria correspondência com efetivas operações e serviços 

prestados. 

Entre julho de 2008 e novembro de 2010_, o 

Banco Panamericano . teria transferido recu rsos às ·emprçsas 

Panamericano Administradora de Cartões e Panamericano Prestadora 

de Serviços em patamar s uperior ao que deveria ser pago por serviços 

prestados. Posteriorme nte, tais valores teriam sido utilizados para o 

pagamento de operações de interesse do Banco Panamericano. 

A ação teria objetivo de afasta r o controle do 

BACEN sobre operações do Banco, permitindo a obtenção. de vantagens 

por dirigentes da instituição financeira, além · da solução momentânea 

para problemas de caixa. 

Dentre os pagamentos- indevidos, estaria a 

distribuiçào clandestina de "bônus" aos dirigentes do Ba;nco 

Panamericano e o pagamento de propina a agentes públicos. 

Outrossim, algumas empresas que 

recebiam recursos d iretamente do Banco Panamedcano eram ut:il· i-~ ~ 

para paga mento incompatíveis com o padrão econômico 

Aur.os n• 0000310-f/2.20.11.403.6181 
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atividades. Tais empresas teriam operadp em prejuízo, entre outras 

finalidades, para a realização de despesas irregulares de interesse dos 
' 

dirigentes do Banco Panamericano. 

Dentre as operações ilícitas, consta da 

denúncia o pagamento de suborno a agentes públicos do Estado de 

Alagoas por meio da empresa Panamericatlo Administradora de Cartões 

nos dias 08 e 27/09/2010, no valor total de R$ 636.000,00, além de 

pagamentos realizados ao escritório Gianfrancesco Genoso Advocacia e 

Consultoria Jurídica S.C. entre julho e novembro de 2010. 

Tais pagamen tos, ~isando interesses do Banco 

Panamericano, seriam indício da manulenção de contabilidade paralela, 

afastando o controle exercido pelo BACEN. 

Segundo a acus9-ção, R$ 2.933.076,00 em 

pagamentos de interesse do Banco Panam~ricano teriam sido realizados 

pela empresa Pericia Administradora e Corretora de Seguros a empresas 

de titularidade de Wilson, Rafael e Maurício, contando com o aval de 

Rafael e Sandoval. 

O esquema pode11ia ser operado em sentido 

mverso, com o pagamento de despesas do Banco Panarnericano por 

empresas do grupo econômico, com objetivo de ocultar do mercado e do 

BACEN as dificuldades enfrentadas pela instituição financeira. 

Às fls . 2936/2937
1 

o Ministério Público Federal 

apresentou aditamento à denú.ncia, detalhando a participação dos 
' acusados Mário Tadami Seó e Elinton Bobrik. 

Expõe a acusação que )lário Tadami e Elinton 

Bobrik, como dirigentes do Banco Panamericano, receberam 

remuneração indevida ("bônus"), não comunicada ao mercad~ 

desaco,do com o ostabdocido ,m documoptos da insti~ tc 

/ 18 
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a interposição de· empresas constituídas pelos acusados, e simulaçãi de 

prestação de serviços a empresas ligadas ao Banco Panamericano. 

O réu Elinton Bobrik teria recebido R$ 

350.000,000 em outubro de 2009 e R$ 700.000,00 em janeiro de 2 . 10, 

realizados em nome da empresa Bobrik Serviços Administrativos Ltda., 

mediante a simulação-da. prestação de serviços ao grupo econômico a 

) que pertencia o Banco Panamericano. 

) 

Quanto a Mario- Tadami, o acusado teria 

recebido valores depositados em favor da empresa Matsuo Consul,ting 

Ltda., mediante a simulação de prestação de serviços. 

O valor decorrente das fraudes no pagam,':mto 

de dirigentes do Banco Panatnericano (item VI da denúncia) teria 

montante aproximado de R$ 88.387.999,88. 

É a síntese da denúncia. 

1.9 Do recebimento da denúncia e instrução 

processual 

A denüncia foi recebida em 03/09/2012 (fls. 

2955/2967verso). 

Os réus foram citados, conforme certiíi.cado nos 

autos (fls. 3192, 3193verso, 3195, 3197, 3199, 3201, 3203, 3205, 

3207, 3209, 3211, 3213, 3215, 3217, 3220, 3372verso e 3456). 

Em 04/02/2013 foi determina.do o 

espelhamento de mídias apreendidas nos autos para que fossem 

colocadas à-disposição das defesas dos acusados (il. 3460). , . _//-

Na· data de 11/06/2013 foi realizada au~ 

para explicações de peritos e saneamento de dificuldades no a/ce o ,: 

Autos n" 0000::JI0-82.2011.403.6181 
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conteúdo de mídias disponibi lizadas à defesa (Jls. 3678/3682) . Somenle 

as defesas de Wilson Roberto de Aro, Antônio Carlos Quintas 

Carletto, Cláudio Baracat Sauda e Luiz Augusto Teixeira de 

Carvalho Bruno manífestaram interesse em assessoria individualizada 

por parte do perito, a qual foi prestada, tendo todos os advogados 

atendidos declarado, em seguida, que asi dúvidas restaram saneadas 

(fls. 3683/3685). 

Ainda antes do acesso integral a mídias 

apreendidas nos autos, foram apresentadas respostas escritas, 

posteriormente complementadas (fls. 3092/6478), conforme exposto às 

fls. 7207 /7207verso. 

O Núcleo de Criniinalistica da Polícia Federal 

encaminhou o Laudo nº 2775/2013, entregando às Defesas que 

apresentaram o suporte necessãrio cópias ·integrais, no forma.to 

determinado, dos e-mails constantes do material apreendido no Banco 

Panamericano (íls. 6562/6569). 

Novo prazo de vinte dias foi concedido para. 

apresentação ou complementação de respostas escritas (fls. 6570), mas 

as defesas de alguns dos acusados passaram a requerer prazo maior, 

em vista do número de documentos a ser ~xaminados (fls. 6584/6588 e 

6589/6591). Em atendimento ao pleito por pra,;o maior foi deferido 

prazo de setenta e cinco dias (fls. 6616/66 l 7). 

Assim, foram apresentas ou complementadas 

as respostas escritas à acus.1ção pelas defesas de Eduardo de Ávila 

Pinto Coelho (fls. 6640/6646), Wilsyn Roberto de Aro (fls. 

6689/6702), Rafael Palladino (:Os. 6706/6718), Adalberto Savioli 

6719/6724), Luiz Sebastião Sandoval (fls. 6725/6792), 

Baracat Sauda (fls. 6852/6890), Luiz Augusto Teixeira deH~~1 
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' Bruno (fls. 6891/6924) e Antônio Carlos Quintas Carletto (fls. 

7069/7078). 1 

A decisão de fls . . 7206/7250 dctcrminolf o 

prosseguimento da ação, não vislumbrando causa de nulidade o~ de 
1 

absolvição sumária para qualquer dos acusados. Outrossim, foi defej ido 

o ingresso do Banco Central do Brasil como assistente de acusação. 1 

) Aos 18/03/2014 foi realizada audiência para 
o.i.Liva das testemunhas de acusação Hamilton · José de, Carvalho, 

Robson Clcy Sodre de Matos, José Barbosa da Sílva, Elío Edson Luiz 

Porta, Maria Gabriella Christovão Ramos, com registro audiov,isual à fl. 

7767. Por ocasião da r.eferida audiência, as dcfes.i:s de Luiz Augusto 

Teixeira de Carvalho Bruno e Claudio Baracat Saudá apresentaram 

contradita em relação à testemunha Maria Gabriella Christovão Ramos 

(11. 7761) . 

Entre os dias 19 e 24 de março de 2014 for;am 

realizadas audiências para oitiva das testemunhas de acusação .Carla 

de Lucca Lutfi Meirelles, Jair Angelo Pítól, Carlos Corrca Assi, Mareio 
,....,\ 

1 Fernando Pio Sepulveda, Luiz Antonio Araújo Ribeiro, Celso Antunes da 

Costa, Aguinaldo Cândido da Rosa, Joyce Marcelino Gomes da Silva, 

Ulisses Martiniano da Silva, Daise Rita Menk dos Santos, Gilberto · de 

Paula,, José Aparecido da Silva e Elio Souza Perrucci, com regístro 

audiovisual às fls. 7792, 7867 e 7917 . 

. For.am ouvidas mediante cartas prccatórias' as 

testemunhas de defesa Luiz José Palhares de Souza e .Jorge Yoshiyasu, 

Marcelo Pereira Borges·, Marcelo Alves Rochinha, Jorge Sato, Rodrigo 

Rodriguez Martin, Marcelo Claudino Barbosa, Leandra Curti S?,la, .. 
/ 

Carlos Márcio Rodrigues Palma, Tufic Cohen, Jayr Viegas Gav c1·- , 
Constantinos Geo,ges Anastassopoulos, Carlos Rodligo Fo 

21 
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' Wadico Walclir Bucchi, Guilherme S_toliar, Gilson Miranda de 

Magalhães, Edvaldo Noventa, Eliana Nascimento Noventa, Melissa 

Borba, e Valter Zagrossi, com registro audiovisual às fls. 8196, 8285, 
. ' 8428, 8450, 8521, 8551, 8950, 9031, 9290, 9309, 9332, 9351e 9556. 

' 
Entre os dias 18 e 21 de agosto de 2014 foram 

realizadas audiências para oitiva das te$;tcmunhas de defesa Delson 

Petroni Junior, José Roberto Skupien, qalman Luís de Moricz, João 

Batista Macário Lima e Maria de Fátima Machado, Senor Abravanel, 

Ricardo Mariz de Carvalho, Darcilo Márid Calmon Santos, Luiz Carlos 

Higasi Narvion, João Antônio Moretti N~to, Regina Lucia Zacharias 

Aguiar, Cecilia Adelino Pinto e Elisab<;te S<f8.bO, com registro audiovisual 

às fls. 8760, 8783 e 8808. 

A testemunha de defesa Antônio Amante Junior 
! 

prestou o depoimento que consta à O. 885(;). 

Em audiências realizadas entre os dias 20 e 30 

de outubro de 2014 foram ouvidas as testemunhas de defesa Irene 

Boldignon, Edward Gabriel Karic, HercíÍio Ramos, Marcos Eduardo 

Meinberg Castro, Shirley Aparecida Marques Basilio Timotheo de 

Oliveira, Eliane de Alcantara Mendes ijelan, Vanise Dias, Marcelo 

Henrique Mayer, Daniel Tadeu Bento, Antonia Silvelena de Lima e 

Mario Albino Vieira, com registro audiovisual às fl. 8991, 9021, 9047 e 

9060. 

Entre as datas de 03 e 26 de novembro de 2014 

foram ouvidas as testemunhas de defesa Fabio Colleti Barbosa, Sergio 
' Panagioti Spanopoulos, José Geral Donts,.I, Carlos Alberto Marcondes 

Machado, João Roberto Avella, l\llarcelo llavorini., Erico Sodre Quirino 

Ferreira, Anete Zimerman de Faingold, Rdque Luiz Nascimento io 

Nascimento, Antonio Carlos da Silva ,Junior, Gabriel Lauro-~ru1donio 
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Filho, Desmond Robert Rowan Greene, Simone Covre Gerke, Jorge 

Augusto Miquelin, Sucli Daflre, Karen Mendes, Antonio Kikuti Goi}es, 

Elaine Abdo Siqueira Pilon, Malker Silva Mendes, Ivo Luiz de Sá FtÍire 

Vieitas Junior, Heladio Paim Azevedo, . Andre Strcet de Aguiar, Le~mel 

Dias de Andrade Neto, . Raphael Afonso Godinho de Carvalho, 

Arquimedes José Rossi Salles, Car.los Horácio Sarquis, Álvaro Augusto 

) Mendes Lopes, Milton Paulo Krugger ,Junior, Manoel Sergio Nunes da 

Silva, Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes, Ricardo Pereíi-a de 

Freitas Guimarães, José Aldo do Carmo, Luiz Antonio Botacin, Clal.J.dio 

Monteiro Junior, Simone Silva, Manuel Ma!;,'llO Alves, Osvaldo Augusto 

Silva, Luiz Paulo Ré>semberg, Rodrigo Navarro Marti, Rosemery ~dib 

Na.gib; Nelma:r de Castro Batista, Cleber Fernando Augusto Boro, 

Norival Osvaldo Pugliese, Leandro de Paiva Arei, com registro 

audiovisual à fl. 9102, 9 117, 9134, 9167, 9185, 9205, 9236, 9258, 

9399, 9408, 9422, 9428 e 9540. 

Nos dias 20/02/2015 e 23/02/2015 forrun 

ouvidas as testemunhas Mareio Percival e Joyce de Paula, com registro 

audiovisual às fls . 9600, 9605 e 9609. 

Em 23/06/2015 foi realizada .audiência 'pl}ra 

esclarecimentos de perito sobre laudo anexado aos autos (ils. 

9964/9970). 

Aos 05 / 1 I / 20 1 5 foi realizada . audiência para 

esclarecimentos ·dos peritos criminais Alexandre Bernard · Andr.ea, 

Ayrton Monteiro Cristo FHho, Ilan Sacks, Domingos Gomes · Figueira, 

Rodrigo Araújo do Carmo, quanto aos Laudos de ils. 9844/9905 e 

10148/ 10253, com registro audiovisual' (Il. 10487 e 10669/ 10671 

,1ulos n • 0000310-H2.2011.408.6181 
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Em 16/02/2016 foi realizada audiência para 
1 

manifestação da defesa dos acusados sobre perícias determinadas nos 

autos (fls. 10668/10671). 

Os réus Rafael Palladino, Luiz Sebastião 

Sandoval, Adalberto Savioli, Wilson Roberto de Aro, Marco Antônio 
1 

Pereira da Costa, Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, Cláudio 

Baracat Sauda e Marcos Augusto Mont~iro foram ouvidos entre os 

dias 05 e 07 de abril de 2016, com registro audiovisual às ns. 10735, 
' 

10753 e 10780. 
1 Por seu turno, os acusados Antonio Carlos 

Quintas Carletto, Eduardo de Avila Pii;ito Coelho, Carlos Roberto 

Vilani, Elinton Bobrik, Mauricio Bonafonte dos Santos, Mario 

Tadami Seo, Vilmar Bernardes da Cost~, José Maria Corsi e João 

Pedro Fassina foram ouvidos entre os dias 12 e 14 de abril de 2016, 
1 

com registro audiovisual às fls. 1081.2, 10833 e 10854. 

Na fase do artigo, 402 do Código de Processo 

Penal o Ministério Público Federal nada re,-uereu (fl. 10851) . 

Em audiência de F4/04/2016 foi deferido prazo 

comum de vinte dias, a partir de 18/04/ 2016, para ma11ifestação da 
1 

defesa dos acusados nos termos do artigo 402 do Código de Processo 

Penal. 

A defesa de Adalbl rto Savioli, Elinton Bobtik, 

Rafael Palladino, João Pedro Fassina: José Maria Corsi, Mario 
1 

Tadami Seó, Maurício Bonaforte dos Santos e Vilmar Bernandes de 

Costa, manifestou nada ter a requere r nal fase do artigo 402 do Código 

de Processo Penal (fls. 10877 / 10879 e 10899). Em relação a Antôni 

Carlos Quintas Carletto, Carlos Roberto Vilani, Eduardo de A'!Vilia' 

Pinto Coelho e Wilson Roberto de Aro, foi certificado o decur 

24 
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prazo para manifestação, nos termos do artigo 402 do Código1 de 

Processo Penal (fl. 11010). 1 

. Em decisão de fls. _1 ~028/ l l:9verso f~i dcfet ido 

requenmento da defesa de Marco Antonio . Pereira .da Silva -~ara 

reinterrogatório e acareação com Eduardo de Avila Pinto Coelho, bem 

como o pedido de expedição de offoios da defesa .de Luiz SebasJião 

. ..-,,, Sandoval e Marco Antônio Pereira da Silva. Também foi deferido i 

pedido de Luiz Sebastião Sandoval para desent.ranhamento de . 

quesitos formulados· pelo BACEN. 

Aos 24/06/2016 foi i-ealizada audiência p;ara 

reinterrogatório de· Marco Antônio Pereira da Silva, com registro 

audiovisual à fl. 11170, Por ocasião da referida audiência foi deferido 

requerimento da defesa de Eduardo de Ávila pela desnecessidade de 

acareação. 

Às fls. 11171/11173, 11227 / 11228, 

11246/1 1247 constam respostas de ofícios encaminhadas pelo BACEN, 

pela empresa DELOITTE e CVM. Ademais; foram juntados extratos ,----,_ 
i bancários. da conta de Marcos Augusto, mantida no Banco 

Panamericano, relativamente ao período de janeiro de ·2008 a dezembro 

de 2010 (fls. 11261/11274). 

O Ministério Público Federal apresentou 

alegações finais às f1s. 11293/ 11624. Acerca da fraude na 

contabilização de carteiras cedidas (item II da denúncia), aduz que as 

evidências a.presentadas aos autos teriam demonstrado a realização das 
1 • 

operações indicadas pela denúncia, além da contabilização irregular de 

ativos, seguindo instruções definidas em reuniões mensai'~, /"r •A 

participação 'de Wilson Roberto de Aro, Mar~o Antônio &c,Glã 

Baracat. 

Autos n• 0000310 H2.2 011.103.6181 25 
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No entanto, não teriam sido obtidas provas 

indicando que o programa de informática desenvolvido por Eduardo 

de Ávila tinha como objetivo auxiliar eJ fraudes contábeis contra o 

Banco Panamericano. 

Em relação às conpulas indicadas no item TI da 

denúncia, aduz a acusação que os crimes do artigo 6° e 10" da Lei nº 

7.492/86 foram absorvidos pelo delit;o do artigo 4°, caput, do 

mesmo diploma. 

A seu turno, a fraude envolvendo a 

contabilização de liquidações antecip~das (item III da denúncia) 

estaria subsumida a única gestão fraudulenta de instituição 

financeira. 
A fraude na manipulação da provisão de 

devedores duvidosos (item IV da denúncia) estaria demonstrada a 

partir de relatórios que con stam dos autos, incluindo o teor de e -mails 

que evidenciam discussão sobre o caso en;tre funcionários e diretores da 

instituiçã.o financeira. No entanto, a fraude se amoldaria 

exclusivamente ao crime de gestão, restando absorvidos os delitos dos 

artigos 6° e 10° da Lei nº 7.492/86. 

A prestação de ~nformações falsas ao Banco 

Central do Brasil (item V da denúncia) estaria demonstrada, inclusive 

por meio do interrogatório de Adalberto ~avioli, que teria admitido em 

juí7..o terem sidó forjados contralos cncam\nhados ao BACEN (fl. 10735). 

Quanto à fraudei no pagamento a dirigentes 

do Banco Panamericano (item VI da denúncia), aduz pela atípicidade 

em relação aos delitos dos artigos 4 \ 5° (l 17, parágrafo único, 

Lei nº 7.492/86. Não obstante, a fraude no pagamento adi 

Autos n• 0000310-82.2011.103.6181 

26 

o 

( _. 



,~. 

•
• 

. 

. . 

. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

6" VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEt.,tA 
. . FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM-DE VALORES . 

amoldaria à infração do artigo. 6º da Lei nº 7.492/86, tendo em vista 

a distribuição de bônus sem o conhecimento do mercado. 1 

. Contudo, o acusado Elinton Bobrik não teria 

recebido valores a título de. bônus pelo cumprimento de metas, J as 

como luvas que teriam sido negociadas co.m Rafael Palladino, a fim de 

que deixasse seu antigo-emprego. 

A seu turno, estaria demon.strada à ocorrência 

de saque$ em espécie (item VII da q.enúncia). Contudo, a infração do 

artigo 6° estaria absorvida p_elo delito de gestão fraudulenta de 

instituição financeira, restando configurados apenas .os delitos dos 

artigos ·4°, caput, e 5°, ambos da Lei nº 7.49286, praticados .em 

concurso formal de delitos, conforme artigo 70, capu~ do Código 

Penal. 

Em relação à fraude na transferência de 

recursos para a controladora Silvio Santos Participações Ltda. (item 

VIII da. inicia.! acusatória}, estaria comprovado que recursos da 

Panamericano :Cartões-· de Créc:lito foram desviados em proveito da SS 

Participações, com intuito de reembolso de gastos gerados coro tributos, 

sem qualquer amparo legal. 

Por fim,. no tocante à realização de operações 

e movimentações de recursos do Banco Panamericano, mediante a 

utilização de outras empresas .do grupo (item IX da denúncia), 

estariam comprovadas as movimentações ·e pagamentos irregulares, no 

interesse do Paname.ricano, por- meio da:s demais empresas do grupo 

empresarial. Não obstante, aduz o MPF que o delito do artigo 11 da 

Lei nº 7.492/86 deve ser considerado absorvido pela inJração pen 

do artigo 4~, caput, do mesmo diploma. 

27 
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Quanto à partici17ação dos acusados nos fatos 

narrados pela denúncia, aduz que Luiz Sebastião Sandoval, Rafael 

Palladino e Cláudio Baracat Sauda devem ser responsabilizados nos 

termos do artigo 13, parágrafo 2°, do Código Penal. 

A acusaçã.o requer a condenação de Luiz 

Sebastião Sandoval, pelas condutas imp1!1.tadas nos itens II, III, IV, VI, 

VII, VIII e lX da denúncia. 

A acusação entende que Rafael Pallad.ino deve 
' 

ser condenado pelos delitos indicados nos itens II, 111, IV, VII, VIII e IX 

da denúncia e requer a absolvição quanto à imputação formulada no 

item VI, por ausência de provas suficientes, nos termos do artigo 

386, inciso Vll, do Código de Processo Penal. 

Em relação a Wilson Roberto de Aro, a 

acusação entende haver provas suficie~tes para a condenação em 

relação aos delitos descritos nos itens II, III, IV, VII, VIII e IX da 

denúncia. No tocante a imputação dos: itens V e VI, não haveria 
1 

provas suficientes para responsabilizaçJo de Wilson, nos termos do 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Aduz o MPF pela condenação de Marco 

Antônio Pereira da Silva relativamente a,os delitos descritos nos itens 

ll, Ili e IV da denúncia, e absolvição pelbs delitos do item VII, com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Quanto ao acusaçlo Cláudio Baracat Sauda, 

estaria comprovada a responsabilidade po~ crime comissivo por omissão 

no tocante aos delitos narrados nos itens II e III da denúncia. 

A acusação aduzi não haver dúvida sobre.,,,9-/ 

responsabilidade de Adalberto Savioli erh relação ao fato <lese ,ífo nó 
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conduta.a indicadas nos itens V e VI da inicial acusatória; nos 

termos do artigo 386, inciso Vil, do Código de Processo Penal. 1 

· A atuação de Antônio Carlos Quintas Carle~to 

estaria demonstrada em relação aos fatos narrados no item IV da 

denúncia. Todavia, o MPF entende que não se afigura possível 

atribuir responsabilidade penal a Antônio Carlos em relação ao 

<1 recebimento de bonificação por meio de pessoa jurídica, conforme 

item VI da denúncia, requerendo a absolvição nos termos do a rtigo 

386, inciso Vll, do Código de Processo Penal. 

Em relação a Eduardo de Ávila Pinto Coelho, 

a acusação aduz não haver prova de atuação nos c.asos envolvendo o 

cadastramento de carteira cedida como própria (item li dà 

denúncia), e irregularidade na contabilização de liquidações 

antecipadas (item III da denúncia). Também não est~ria 

configurada a responsabilidade penal de Eduardo em relação ao 

recebimento de quantias em beneficio de pessoas ju.rídi<ias, 

descrito no item VI da denúncia. 

Por oµtro lado, evidências da troca de e-rnuils 

demonstram que Eduardo teria conhecimento da ·reclassificaçao dos 

contratos c· que participava de discUS$Ões sobre a modificação do· PDD 

do Banco Paname ricano, conforme tratado no item ·IV da denúncia. 

A$sim, o MPF se manifestou pela condenação em relação ao item IV da 

denúncia, e absolvição em relação às·fraudes -narra·das nos itens II, 

III, e VI da inicial acusat'óri!l, nos termos do artigo 386, inciso· VII; do 

Código de Processo Penal. 

Quanto ao réu Luiz Augusto Teixeil'a 

Carvalho Bruno, entende a acusação inexistir prova de 

em desvios de recurso sob a rubricà de bonificação 

Autos n" 0000310-82.2011.403.6181 
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denúncia), requerendo, assim, a absolviç~o nos termos do artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Contudo, em relação aos saques cm espécie da 

Tesouraria do Banco Panamericano (item VII da denúncia), estaria 

demonstrada a concorrência de Luiz Augusto Teixeira no esquema 

criminoso, conforme provas produzidas nqs autos. 

Não haveria proi17as da atuação de Marcos 

Augusto Monteiro nos delitos descritcis nos itens II, III e VII da 

denúncia, requerida a absolvição nos tci-mos do artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal. 

Quanto a Maurício Bonafonte dos Santos, 
1 

seria inviável a ç1,ttibuição de resp<!lnsabilidade decorrente do 

recebimento de bonificação e movimentação de recursos paralelamente 

à contabilidade exigida (itens VI e IX da denúncia), sendo requerida a 

absolvição, nos termos do artigo 386, inciso Vll, do Código de Processo 

Penal. 

Por fim, a acusação entende inviável a 
1 

atribui~'.ão de responsabilidade aos réus Carlos Roberto Vilani, Elinton 

Bobrik, Mario Tadami Seó, Vilmar Benli8.rdes da Costa, José Maria 

Corsi e João Pedro Fassina, nos termos do artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal. 

Sobre as fraudes contábeis descritas nos itens 

II, III e IV da denúncia, aduz a acusação que, apesar de atrelados a 
' 

imputação de diversos tipos penais da Lei nº 7.492/86, teriam 

configurado, exclusivamente, o crime de gestão fraudulenta de 

instituição financeira, com absorção dos demais delitos. 

Aduz que as circuinstâncias judiciais apurada 

em relação aos itens II, III e IV da denúncia devem ser valora: 

Aulas n• 0000310-R2.2011.40."l.6181 
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negativamente , nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal 

Outrossim, as consequências do crime também devem ser valor1'das 

negativamente, em vista dos prejuizos causados à instituição financ ira, 

na ordem aproximada de R$ 3.800.000.000,00. 

Quanto aos saques em espécie, descritos. no 

item VII da denúncia, .estariam configurados os delitos tipificados 

") pelos art~gos 4°, caput, e 5°, ambos da Lei nº 7.492/86. Tais delitos, na 

ótica do MPF, teriam durado longo período de tempo (entre 12 de Junho 

de 2006 e 1, 1 de novembro de 2010), devendo configurar circunstã','lcia 

negativa do delito. 

Além disso, os saques em espécie relacionados 

ao item VII da denúncia teriam causado prejuízo de aproximadamente 

R$ 16.670.416,51, devendo ser valorada negativamente cdmo 

consequências do delito, ensejando, portanto, fixação da pena-base 

acima do mínimo legal. 

A acusação ainda aduz que a colaboração' de 

Wilson e Marco Antônio com a:s autoridades públicas faz jus a 

atenuante do artigo 65, inciso 111; alínea "d", do Código Penal, além de 

diminuição de pena prevista pelo artigo 25, parágrafo 2º, da Lei nº 

7.492/86, na ordem de 2/3. 

Quanto ao perdimento de .bens sequestrados, 

ante -a prolação de sentença corídenatória, nos termos do artigo 9 :1 e 

parágrafo l'', do Código Penal, ·pugna a acusáção pela decretação da 

perda de todos os ·bens dos -réus que foram sequestrados no curso: da 

persecução penal, em proporção equivalente ao produto ou proveito 

obtido com a empreitada delitüosa. 

O Banco Central 

apresentou memoriais de alegações finais às fls. 11679/ 1 l687ve 

.11 
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Às fls. 11825 / 1 il. 904 a defesa de Rafael 

Palladino apresentou alegações finais, j'\duz não haver prova que 

relacione diretamente as condutas praticá.das ou atribuidas a Rafael, 

tendo ligação com os eventos apenas 1na condição de diretor da 

instituição financeira. Alega que as fraudes denunciadas ocorreram sem 

o conhecimento ou anuência de Rafael, e que passou a ter alguma 

noção de que havia problemas no Bancp Panamericano a partir de 

08/09/2010. Menciona interrogatório de 1Wilson Roberto de Aro, no 

qual o acusado teria assumido a respons,abilidade por todos os fatos. 

Assevera que Rafael nunca teve qualquer conhecimento de que Wilson 

estaria adotando procedimento ilegal. Aduz que o acusado somente 

teria condições de assumir o "papel" de garante se tivesse ciência da 
1 

real situação financeira do Banco, e se tivpsse conhecimento das ações 

adotadas pela Diretoria Financeira e seus subordinados. Aduz em 

relação aos itens II e III da denúncia, que não há referencia suficiente 

ao Diretor Superintendente do Banco Paf\americano. Quanto aos fatos 

descritos no item IV da denúncia, alega que os elementos destacados 

pela acusação não se relacionam com Rafael Palladino. Em relação ao 

item VI da denúncia, a defesa de Rafael menciona pedido de absolvição 

formulado pela acusação em alegações finais, alegando que não há 

elementos probatórios indicando ingerência na definição de método 

irregular de distribuição de bônus. Quanto ao item Vll da denúncia, 

aduz que evidências do crime indicadas pbla acusação não mencionam 

ou se referem a Rafael Palladino, entre ok tras provas de que não teria. 

se beneficiado de saques pela administradora de cartões. Sobre a fraude 

tratada pelo item VIII, aduz que as operações não passavam p a 

análise ou demandavam autorização de Rafael Palladino, tendo·l..81·tl0 

mencionado pela denúncia que a providência se deu por inic· 
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Wilson de Aro. Aduz que a acusação de gestão fraudulenta está calcada 

em alguns poucos evenrns havidos no Banco Panamericano, que não 

contaram com sua participàção ou interferência, e que não se adeq~am 

ã gestão efetivada_ na ~nstituição financeir~. Aduz que ~erícia realizf da 

durante a mstruçao nao poderia ter se apoiado em relatono de empr:esa 

de consultoria contratada pela nova administração do Bahco 

Panamericano, considerando documentos internos produzidos pela 

nova diretoria por não haver isenção na· produção desses re!atõrios. 

A defesa de Elintoo Bobrik apresentou 

alegações finais às fis. 11905/11919. Aduz que a imputação contra 

Elinton se limitou a descrição generalizada- da conduta de todos. os 

demais réus. Aduz que a instrução demonstrou que o pagament9 a 

Elioton não se referia ao pagamento de bônus, mas sim de "luvas" 

negociadas pelo próprio Banco Panamericano para que deixasse o Itaú

Unibanco, restando requerida-pelo MPF a absolvição do acusado. Aduz 

que no momento em que -as fraudes noticiadas começaram a ser 

praticadas, Elintoo Bobrik não trabalhava no Banco. Esclarece .que a 

solicitação de postergação da contratação de· Elintoo para março de 

2010, a fim de exercer em fevereiro de 2010, refere-s e ao direito à opção 

de ações do Banco Itaú-Unibanc6, sendo esta a razão da proposta de 

pagamento de luvas no valor de R$ 1.050.000,00. Aduz que Elin~on 

trabalhou por apenas doie meses e sete dias no Banco Panamericap.o, 

responsável unicamente- pela área de- càrtões do banco. Aduz que o 

conjunto probatório reunido na instrução processual é suficiente para 

-absolvição de Elinton, seja por fundamento no inciso IlI ou IV do artigo 

386 do Código de Processo Penal. Por fim, requer seja determinada a . 

liberação da constrição incidente sobre o único imóvel de . ~ 
propriedade. 

Autos n." 0000310-82.2011.403.6181 
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' A defesa de "uiz Sebastião Sandoval 

apresentou memoríais às fls. 11922/ 12037. Aduz que Luiz Sebastião 

não sabía e não participou das fraudes pr~ticadas no âmbito do Banco 

Panamericano, e que Wilson de Aro e Marco Antonio assumiram a 

pràtíca das fraudes. Aduz que o MPF mocj.ificou o núcleo da acusação, 

partindo da premissa de omissão imprópria, a fim de justificar pedido 

de condenação de Sandoval, havendo, pois, incongruência entre a 

denúncia e o teor dos memoriais de a~egações finais. Aduz que a 

denúncia não narra omissão penalmente relevante, nos termos do 

artígo 13, §2º, do CP, ou dever de vigilâncía, de modo de Sandoval não 

teria tido oportunidade de contraditar t;al imputação. Alega que o 

acusado não teve oportunidade de exercer a ampla defesa em 

relação à figura da "cegueira deliberada", tratada em alegações 

finais pela acusação. Aduz que a acusação fia-se nos cargos de 

presidente da Holding e do Conselho de Administração do Banco 

Panamericano para sustentar a responsabilidade Sandoval, e que o 

acusa.do não exercia qualquer função executiva junto à instituição 

financeira. Aduz que Sandoval jamais ostentou a qualidade de dírigente 

máximo da instituição financeira e não estava à frente de seus negócios 

diáríos e das decisões internas. Aduz que Sandoval somente teria o 

dever de agir se estivesse diante de uma suspeita funda.da. de que a 

Diretoria estaria para cometer futuros delí(os. 

Em relação à fraude no pagamento a 

dirigentes do grupo Panamericano, afirma que não participou de 

votaçã.o que decidiu a adoção de polítiba de bónus, que, uma vez 

implantada pelo órgão colegiado, deveria ser aplícada por Sandoval, na 

qualidade de Presidente. Outrossim, alegtl não haver qualquer veda a 

à constiluição de pessoas juridicas corri o objetivo de prestaç-

_l\utos 11'' 0000310-82.2011.103.6181 
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serviços de assessoria administrativa, financeira, consultiva ou de 
1 

qualquer outra natureza. Quanto à imputação relacionada a saques ~m 

espéci~, ad~ q~e a~ alegações finais da acusação expõem fatos so~rc 

os quais o reu nao pode se defender, como no caso de su,posto desv1d, de 

valores em beneficio de terceiros, no caso, auditores fiscais. Aduz que o 

crime de apropriação indébita (artigo 5° da Lei nº 7.492/86) consbtltiu 

meio necessário à suposta prática de corrupção, já que o suposto 

pagamento a agentes · públicos dependia neccssariâmente dos saques 

leitos no Bànco, ·razão pela. qual reqmir a absolvição de Sandoval pela 

a tipicidade do da conduta, ou, subsidiariamente, o desmembramei1to 

dos autos cm relação às demais imputações. Outrossim, requer a 

suspensão do julgamento em relaçã.0 ao crime do artigo 5º, da Lei n 9 

7.492/86, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de 

Processo Civil, aplicável por força do artigo 3° do Código de Processo 

Penal. Aduz que as condutas indicadas pelo MPF' como configuradoras 

da prática do delito do artigo 5° da Lei nº 7.492/86, na realidaf:lc, 

encont ram-se no contexto fáticó da suposta práfica do· crime de gestão 

fraudulenta, impondo-se a aplicação do princípio da consunção. 

Conclui que apenas a imputação relativa · ao 

artigo 4º, caput, da Lei nº.'7.492/86 deve prevalecer, não havendo. que 

se falar em· concurso formal entre o referido dí.spositivo e o artigo 5° :da 

Lei n º 7.492/86, tampouco na imputação autônoma pela suposta 

prática dos delitos típificados nos artigos 5° e 6° da mesma leí. Aduz 

que, no caso de condenação pelo delito do- artigo 4", caput, da Lei nº· 

7.492/86, de rigor que a condenação seja pela prática de um· único 

deli to. Por fim·, requer não sejam con·sideradas· as inovações 

pelos memoriais do MPF, mantendo-se o julgamento adstrito 
<---7"'1 

narrados. na denúncia, 

._/ 
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A defesa de Marcp Antônio Pereira da Silva 

apresentou alegações finais às ns. 12099/ 12152. Aduz 

inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei nµ 7.492/86, por tratar de tipo 

aberto, genérico, inespecíCico, requerendo a absolvição de Marco 

Antônio nos termos do artigo 386, incisp W, do Código de Processo 

Penal. Aduz que Marco Antônio tem form,:tção como técnico contábil e, 

ainda assim, assinou balanços do Banco .f'anamericano sem que tenha 

sido questionado por auditorias ou pe1? BACEN. Aduz que Marco 

Antonio não poderia contrariar dctermind.ções do Diretor Financeiro, e 

que nã.o possuía acesso ou interlocução cdm a Diretoria, Presidência ou 

Holding, e que nunca recebeu bonificaçõe$ por resultados, além de não 

participar de reuniões com a diretoria quef ocorriam às segundas-feiras. 

Questiona por qual razão ,Jair Pittol, gerente de contabilidade fiscal, não 

responde, em identidade de responsab{lidades e suposto dolo, ao 

presente procedimento criminal, tendo em vista que participava das 

reuniões de resultado e ouvia determinações de Wilson de Aro para 

modificar números e resultados, além de i ser responsável por adequar 

tributos que resultavam das modificações ditadas por Wilson. Aduz que 

Marco Antônio não possuía poder de ge~tão ou de decisão no Banco 

Panamericano, e que estava submisso a Claudio Baracat, não dispondo 

de poder de decisão, motivo pelo qual re~uer a absolvição do acusado 
1 

nos termos do artigo 386, inciso III, do Cqdigo de Processo Penal. Aduz 

que nã.o se poderia exigir conduta div~rsa de Marco Antônio, em 

relação às ordens de Wilson de Aro, sob pena de vir a pe rder o 

emprego. Assim, o réu Marco Antônio ter~a agido sob coação irresistível 

e em obediência hierárquica, não sendo possível exigir do acus 
1 

conduta diversa daquela relatada no prodesso. Adu:,; que a condu~"'-""'G' 

Marco Antônio é destituída de dolo, considerando que não 

.% 
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intenção de fraudar o Banco, por acreditar ·que os lançamentos seriam 

regularizados em futuro próximo. Aduz pela inexistência de cone · so 

material na prática do crime contido no artigo 4°, caput, 

7. 492 / 86 por três vezes, requerencl,o o reconhecimento 

continuado, nos termos do artigo 71 de Código. Penal. Requer. a 

liberação de valores sequestrados em desfavor: de Marco Antônio, que 

''\ não teriam procedência de bônus recebidos do Banco Panamericano. 
I 

A <lefesa Eduardo de Ávila Pinto Coelho 

apresentou memoriais às fls. 12155/ 12202. Aduz que a higidez ' do 

funcionamento dos sistemas de tecnologia permitiu que fraude.-contábil 

fosse descoberta, Aduz não ter sido feita menção à participação de 

Eduardo na política de crédito e cobranças ,do Banco Panamericano, 

nem auxilio no desenvolvimento que indique conhecimento de alguma 

irregularidade ou fraude. Aduz que Eduardo não praticou qualquer ato 

de gestão do Banco Panamericano e que os e-mails anexados. aos autos 

não .indicam que praticasse qualquer ato de cunho decisório, apenas 

atuando em área de suporte. Sobre a migração de contratos do Banco 

·1 Panamericano para empresa administradora de cartões de crédito, adu:;; 

que teria ocorrido quase dois anos antes da assunção de Eduardo na 

diretoria da área-de Tecnologia da Informação; e que o réu não tinha 

conhecimento sobre números que era.m debatidos por terceiros, nem 

sobre as razões para alterações das regras de cobrança que lhe eram 

comunicadas. Aduz que os · e-mails apresentados nos autos ri.ão 
' 

esclarecem se Eduardo, de modo consciente, promoveu melhora 

artificial em resultados do Banco Panamcricano. Aduz que Eduardo 

desconhecia a motivação que poderia · estar na raiz da decisão que~ 

Adalberto lhe transmitiu. Requer, em caso de condenação pelo ar -~ 

I 
87 
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da Lei nº 7.492/86, em razão de mudançà de ratíng dos contratos, que 

não seja fixada pena acima do mínimo legJI. 

A defesa de Joãol Pedro Fassina, José Maria 

Corsi, Vilmar Bernardes da Costa, Ma,10 Tadami Seó e Maurício 

Bonafonte dos Santos apresentou, de forr a conjunta, alegações tinais 

às fls. 12203/ 12244. Aduz erro material da denúncia envolvendo a 

imputação a Maurício Bonafonte dos Santos os delitos tipificados 

pelos artigos 6º e 10º da Lei nº 7.492/86, sendo inaplicãveis os itens VI 

e IX da denúncia. Aduz acerto em requedmento de absolvição do MPF, 

em relação a João Pedro Fassina, .José Marica Corsi, Vilmar, 

Bernardes da Costa, Mario Tadami Seõ e Maurício Bonafonte dos 

Santos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal. Aduz que nenhum dos réus exer,cia funções de executivo do 

Grupo Silvio Santos no Banco Panameri1ano, não havendo menção a 

ato de gestão praticado no âmbito do Banco Panamericano. Que os 

bônus recebidos pelos réus não se baseavl m em lucro fictício ou real do 

Banco Panamericano. Aduz que todo~ os pagamentos aos réus 

1nencionados pela denúncia se referem lao pagamento de salários e 

participações nos resultados, realmente devidos, nunca pagos em 

duplicidade ou em valor maior que o devid'o pelo trabalho realizado para 

as empresas em que trabalhavam e semP,re de acordo com as normas 

do Grupo Sílvio Santos. 

A defesa de L~ iz Augusto Teixeira de 

Carvalho Bruno apresentou memoriais às fls. 12245/ 12391. Aduz que 

Luiz Augusto não tinha gestão sobre a !tesouraria, que ficava sob a 

diretoria de Wilson de Aro, a que m o.abia autorizar e determinar 
' 

retiradas. Aduz que os valores foram colocados no porta-malas de L 

Augusto com finalidade de facilitar a entrega a fiscal , não hÁ'ffl''nl-1 

38 
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apropriação prevista pelo artigo 5° da Lei nº 7.492/86. Aduz que I:1âo 

negociou valores com fiscal e que não apresentou nota fiscal ou reccr eu 

via para a regularização contábil .dos saques. Que os pagamentos! ao 

escritõ_rio de advocacia Gianfrancesco Gcnoso não foram incluídos na 

denúncia, não podendo ser tratados no·s autos. Alega cerceamento de 

defesa decorrente da realização de audiências por videoconferência 

~ e indeferimento d~ pedidos da fase do artigo 402 do Código de 
Processo Penal. Requer o reconhecimen:to . de inépcia da petição 

inicial pela não -descrição-de fatos e condutas típicas atribuídas ao 

acusado, apenas realizando,se repetição dos termos da · lei em 

relação a várias imp_utações. Aduz atípicidade no que tange ao 

recebimento de bônus por metas, .por meio de pessoa juridica, 

con_siderando que não seria responsâvel por política de remuneração'de 

executivos do Banco Panamericano. Aduz que não se apropriou · de 

recursos, nos termos do artigo 5° da Lei nº 7.492/86. Ainda assiTTl(, o 

crime do artigo 5º da Lei nº 7.492/86 teria constituído meio para a 
1 

prática de delito de-gestão fraudulenta, previsto pelo artigo 4° da Lei nº 

7.492/86 ou de de lito contra a Administração Pública. Aduz inépcia ,da 

denúncia consistente na falta . de descrição de circunstâncias 

essenciais do delito, -reveladas nos interrogatórios dos réus. Requer 

absolvição quanto à imputação do artigo 6° da Lei nº 7.492/~6, 

considerando que não caberia a Luiz Augusto comunicar remuneração 

de dirigentes e saques em espécie aos órgãos competentes. Na hipótese 

de condenação, requer .o reconhecimento .de consunção de todas ,as 

infrações em relação ao delito de gestão fraudulenta. Na hipótese ·de 

reconhe,cimento da autonomia do_ delito do artigo 5° da Lei ,nº 7.492/86, 

requer seja aplicada causa de diminuição prevista pelo 

parágrafo 2°, do diploma mencionado, e,, quanto a todas as 

l\u/os 11• 0000:J I0--82.2011.403.6181 
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infrações, a atenuante subjetiva da confi~são, prevista pelo artigo 65, 

inciso I, última parte do CP. 

A defesa de Wilson Roberto de Aro apresentou 

memoriais às fls. 12398/ 12503, requcrcnc;lo a absolvição em relação às 

acusações lançadas nos itens V c VI da denúncia, com fundamento nos 
' 

artigos 386, inciso IV, do Código de P~ocesso Penal. Sob idêntico 

fundamento requer a absolvição quanto às condutas descritas nos itens 

V, VIII e IX ou, subsidiariamente, a 

fraudulenta. Requer seja reconhecida 

absorção pelo crime de gestão 

a ~onduta descrita no item VII 
1 

como crime-meio para a prática de cri.me contra a Administração 

Pública. Em relação à dosimetria da penh, requer a fixação da pena

base no mínimo legal, minorada nos termps do artigo 25, parágrafo 2º, 

da Lei nº 7.492/86; levantamento de Jequestro de bens móveis e 

imóveis em nome de Wilson e de suas empresas, mantendo-se o 

bloqueio apenas do valor necessário à repa;ração de dano. 

A defesa de Cláudfo Baracat Sauda apresentou 

alegações finais às fls. 12504/12615. Adiltz cerceamento de defesa em 

razão de designação de audiências por videoconferência para a mesma 

data e indeferimento dos pedidos de proi a testemunhal e pericial na 

fase do artigo 402 do Código de Proce,sso Penal. Aduz inépcia da 

denúncia ao descrever supostas fraudes na contabilização de 
1 
1 

liquidações antecipadas. Requer a abso~vição em relação aos fatos 

descritos na denúncia como fraude na contabilização de carteiras 

cedidas e fraude 

termos do artigo 

na contabilização de ' iquidações antecipadas, nos 

' 386, inciso IV, do CPP, considerando provada a 

negativa de autoria de Cláudio quanto a crime comissivo por omissão, 

não ostentando posição de garante e não dispondo de meios par 

impedi< o ,osultado. Pe< Hm, .-.quo, o m,) ,ção de bens bloqu,ruio,. / 
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1 

A defesa de Adalberto Savioli apresen;t.ou 

memoriais às fls. 12643/ 12751. Aduz inépcia: da denúncia, em rela~ão 

aos crimes definidos nos artigos l O e 17, parágrafo único, inciso lii da 

Lei nº 7-492/86. Requer .a absolvição em rela:ç.ão às acusações· de 

provisão para provedores duvidosos, nos termos do artigo 386, inciso li, 

do Código de Processo Penal, considerando demonstrada a regularidade 

') de tais operações. Requer àbsolvição quanto a suposta falsificação de 

dezesseis contratos, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código. de 

Processo ·Penal, .. considerándo estar· provado •· que o acusado não 

contribuiu em eventuais falsificações. Requer absolvição quanto a 

suposta fraude no pagamento de bõnus, nos .termos do artigo 386., 

inciso· IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista a demonstração 

de ausência de participação do acusado em possível fraude relacionada 

a tais pagamentos. Na hipótese de eventual condenação, requer seja a 

pena estabelecida no mínimo legal e não seja determinada a perda de 

bens do acusado, alegando qµe não há individualização de prejuízo 

causado ao banco ou ganhos ilícitos auferidos. 
'\ , A defesa de Antôn:io Carlos Quintas Carletto 

apresentou alegações finais às fls. 12762/ 12859. Aduz que os fatos 

ímput.ados a Antônio não constituem infração penal, conforme 

manifestado pelo Ministério Público Federal, requerendo a absolvição 

nos termos do artigo 386, inciso Ili, do Código de Processo Penal. 

Requer subsidia riamente seja reconhecida'· carência probai.ória a ensejar 

absolvição nos termos do artigo 386, inciso Vll, do Código de Procei;,so 

Penal. 

A defesa de Cados Roberto Vilani apresentou 

memoriais às ils. 1288 l / 12982. Requer absolvição de Carlos de todos 

os -fatos e delitos imputados na denuncia, por atípicidade, nos ter. 

Autos nº 0000370-82.2011 .'10J.6181 
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do artigo 386, inciso III, do Códig0 de Processo Penal, ou 

subsidiariamente, por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso 

V ou VII, do CPP. Na hipótese de condenação, requer a fixação de pena 

no mínimo legal e substituição de pent privativa de liberdade por 

sanção restritiva de direitos, com fundamento nos artigos 44 e 59 do 

Código Penal. 

A defesa de Marcos Augusto Monteiro 
1 

apresentou alegações finais às fls. 12986/ 12992. Aduz ter sido 

demonstrado durante a instrução process;ual que Marcos não praticou 

qualquer das condutas descritas pela denúncia. Aduz que não recebia 

bônus do Banco Panamericano e que não! teria qualquer ingerência ou 
1 

poder de gestão na instituição financeira'. Aduz haver provas de que 

Marcos não praticou os delitos apontados, pela denúncia, fazendo jus à 

absolvição com fundamento no artigo 3:86, inciso VI, do Código de 

Processo Penal. 

É o relatório. 

2. Fundamentação 

2.1 Preliminarmente 

As preliminares at,guida,s pela defesa na fase de 

alegações finais serão analisadas separadamente, em cada item. 

2. 1.1 Alegação 4e inépcia da denúncia por 

ausência de descrição das condutas oul de referência aos acusados 

Rafael Palladino, Elinton Bobrik, Eduardo de Ávila, Maurí o 

42 
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Bonafonte, Luiz Augusto Teixeira, Cláudio Baracat Saud9i e 

Adalberto Savioli 1 

A defesa Rafael Palladino alega que os itens 

II e III da denúncia não fazem referências suficientes ao acusado!. 

O item II da denúncia trata dos delitos tios 

artigos 4º, 6" e 10 da Lei nº 7.492/86, no período de dc7,embro de 2008 

a novembro de 2010. A fraud e envolvendo a contabilidade do 

Panamericano estaria relacionada ao montante de carteiras de crédito 

mantidas ou cedidas a outras instituições .financeiras. O ilem III, a seu 

turno, também trata dos .delitos dos artigos 4º·, 6° e 10 da Lei nº 

7.492/86, e diz respeito a fraudes na contabilização· de liquidações 

antecipadas de operações de crédito, no período de janeiro de 2007 a 

novembro de 20 l O, com finalidade ocultar prejuízos que vinham sendo 

suporta.dos pelo Banco Panamericano. 

A conquta de Rafael Palladino, confor,me 

descriçã.o da denúncia, está relaciona.da aos poderes do cargo de diretor 

superintendente, tendo ciência da realização de fraudes contábeif: e 

permitindo que conlinuassem a ser praticadas. 

EX:põe a denúncia que Rafael não teria agido 

diretamente na realização de lançamentos contábeis, mas ajustou C:om 

Wilson Roberto 'de Aro a adoção de mecanismo para incremento 

artificial dos resultados ·do Banco Panamericano. A seu turno
1 

o 

montante da fraude que deveria ser contabilizado teria sido estabclcc,ido 

em reuniões com a parf~cipagão de Wilson, Marco Antônio, Marcos 

Augusto e Cláudio Baracat.-Dessa forma, as decisões tomadas com a 

participação de Rafael eram: materializadas por diretores e funcionámos 

subordinados ao acusado, seguindo cadeia ·de comando do Bal1 ef'~ 

Panamericano. 

/lutos rtº 0000310-82.207 7 .103.6181 / 43 



PODER JUDICIAkio 
JUSTIÇA FEDERAL 

6ª VARA FEDEAAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRlMES CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES 

1 

Ademais, a denúncia menciona elementos 

obtidos durante a fase investígatíva envolv,endo Rafael Palladino, como 

mensagens eletrônicas com outros acusad~s, a evidenciar conhecimento 

e participação nas fraudes denunciadas. 

Portanto, a inidal acusatória dispõe do 

necessário cm relação aos delitos que teri4m sido praticados por Rafael 

Palladino, permitindo o exercício do direito de defesa. 

Em relação ao item IV da denúncia, a defesa 

de Rafael Palladino alega que os elementos destacados não se 

relacionam ao acusado 

O item IV da d9núncia trata de delitos dos 

artigos 4°, 6° e 10 da Lei n" 7 .492/86, qur teriam sido praticados entre 

16/01/2007 e novembro de 2010. Em resumo, teria sido praticada 

fraude na contabilização de montante para provisão de devedores com 

probabilidade de inadimplência. As fraudes consistentes em transferir 

dívidas em situação de inadimplência para a empresa Panamcricano 

Administradora de Cartões Ltda., ou su!bstituição de operações com 

inadimplência por renegociações simuladas, teriam sido planejadas com 

participação de Rafael Palladino, em conjilnto com outros réus. 

A denúncia expfe. suficientemente sobre a 

Gonduta de Rafael, informando que o ac t\lsado se u tilizou do cargo de 

superintendente para influir na adoção de mecanismo fraudulento . 

Conforme mencionado, a denúncia faz reff réncia a mensagens trocad~. 

entre Eduardo, Rafael e Wilson, o que sct ia evidência. do conheci eht6 
e participação dos acusados nos ilícitos su'.pracitados. 

44 
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Portanto, nao há que se falar em inépcia ida 
' 

denúncia., que aponta elementos relacionados ao acusado de m 'do 

satisfatório para o exercício do direito de defesa. 

A defesa de Elinton Bobrik alega que. a 
1 

acusação se limitou a descrever genericamente a conduta de todos 

} os demais réus, sem proceder à análise das situações peculiares ao 

acusado. 

O item Vl da denúncia trata de delitos dos 

artigos 4°, 5" e 17, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 7.492/86 

ptaticados no período de 30 / 04 / 200 7 a 30 / 11/201 O- O a cu sido 

Elinton Bobrik teria exercido em determínaclo período o. cargo de 

diretor de novos-negócios do Banco Panamericano. 

A questiío sobre a inépcia da denúncia foi 

apreciada às fls. 7240 /7240, que esclarece a conduta imputada I ao 

acusado, em razão da constituição de pessoa jurídica (Bobrik Serviços 

Administrativos Ltda.) para recebimento de bónus, mascarados como ,,.., 
, prestação de serviços a empresa integrante do mesmo grupo econômico 

do Banco Panamericano. 

A denúncia ainda expõe que Elinton, asi:;1m 

como outros denunciados, teria participado da fraude , fornecendo nolas 

fiscais da prestação dos serviços fictícios para. efeitos contábeis. 

Dessa forma, a denúncia expõe o necessário 

para individüalizar a conduta. de Elinton Bobrik, fixando-a em contexto 

maior do planejamento e execução das fraudes para pagamento 

clandestino aos dirigente$ do grupo econômico que abrange 'o 

Panamericano. 
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A defesa de Edµardo de Ávila alega que a 

denúncia não menciona participação do acusado na política de 

crédito e de cobranças do Banco Panamericano, ou auxilio no 

desenvolvimento dessa política que indique conhecimento de 

irregularidade ou fraude. 

As imputações c.ontra Eduardo constam dos 

itens II, JIJ, IV e VI e tratam dos delitos dos artigos 4°, 5°, 6°, 10 e 17, 
1 

parágrafo único, inciso II, da Lei n º 7.492/86. Expõe a denúncia que 
1 

Eduardo, diretor responsável pela área de tecnologia da informação do 

Banco Panamericano, permitiu que os sistemas de informática da 

instituição fossem «ajustados" ou "allerfl-dos", inclusive por meio de 

lançamentos manuais fraudulentos (itens ;n, III e IV). 

A denúncia ainda: menciona que, após a fraude 

ter sido descobe rta pelo Banco Central, Eduardo teria realizado novas 

modificações nos sistemas de informação do Banco Panamcricano com 

o propósito de "ludibriar a fiscalízaçã.o" (item II). 

Por conseguinte, ~duardo é apontado com um 

dos beneficiários de recursos desviados do Banco Panamericano, 

recebidos por meio da pessoa jurídica Gapc Consultoria Ltda., no 

período de 30/04/2007 a 12/05/2010 (ite
1
m VI). 

Assim, a denúnci'a descreve suficientemente a 

conduta de Eduardo, sendo apta a caracterizar os delitos mencionados. 

Apenas com a apreciação das provas prJ duzidas durante a instrução 

será possível afer.ir se o acusado ocupava cargo· de administraçàotiu " 

direção do Banco Panamericano, nos termos do artigo 25 da Le · nº 

7.492/86, e em que medida teria coµhecimento dos exped·e s 

praticados para fraudar a contabilidade da instituição financeira. 
1 
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Dessa forma, questionamentos sobre a 
1 

participação de ~duardo na política de crédito e ~e cobranças do Bar co 

Panamencano nao se apresentam como determmantes para afastar a 

tipicidade imputada ao acusado, a ponto de prejudicar o exercício Ido 

direito de defesa. Ainda que não participasse, propriamente, da políilica 

institucional da instituição . financeira, a . denúncia aponta parJ a 

') colaboração consciente do acusado em mecanismos para fraudar a 

contabiÍidade do Banco Panamericano. 

Portanto, não há que se falar em falta de 

indicação da conduta de Eduardo em relação aos delitos imputaaos 

pela inicial acusatória. 

A defesa de Maurício Bonafonte alega erro 

material da denúncia quanto aos delitos dos artigos 6° e 10º da Lei 

nº 7.492/86, que seriam inaplicáveis aos itens VI e IX da denúncia. 

e) item VI da: dértúncia atribuí a Maurício a 

atuação em conjunto com os demais acusados para o recebimento, de 

modo disfarçado, de valores dec0rren-tes de lucros fictícios provenientes 

de fraude contábil. 

Os pagamentos indicados pelo item VI teriam 
' ' 

sido efetuados em razão . de resultados do Banco Panamericano. Não 

obsta.nte, teriam sido útilizadàs pessoas jurídicas ligadas ao banco para 

transferência dos valores a pessoas jurídicas ligada·s aós acusados, a 

titulo de prestação de serviços fictícios. 

O pagamento a pessoas jurídicas ligadas aos ,· 
acusados, como no caso da Boàfonte Consultoria em .N<=;gócios Ltda. '(fl::". 

2817), teria sido amparado em documentos ideologicamente fal.,.. .. ,:,,. 
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caso de Maurício Bonafonte, o recpbímento da quantia Leria 

justificativa em razão de figurar como díretor de uma das empresas do 

''braço financeiro" do grupo econômico. 

À época dos fatos, Maurício Bonafonte era 

diretor operacional da empresa Panamerícano de Seguros S.A., 

controlada pela Líderança Capitalização S.A. Além disso, o acusado 

teria atuado como díretor "de fato" da empresa Perícia. Administradora e 

Corretora de Seguros e Prevídéncía Privada Ltda. Dessa forma, a 

denúncia expõe que o expediente para P,agamentos a.os dirigentes do 

Banco Panamericano, por meio das emP,resas supracitadas, somente 

seria possível com o consentimento do aci.:isado. 

A seu turno, o it~m IX da denúncia trata de 

práticas semelhantes às mencionadas no item VI, consistente na 

movimenlação de recursos do Banco Panamericano paralelamente à 

contabilidade formal, conforme estratégia atribuída a Luiz Sebastião 

Sandoval, Rafael Palladino, Wilson ioberto de Aro e Maurício 

Bonafonte. Os recursos retirados do Banci:o Panamericano teríam como 

finalidade a realízação de operações sem bualquer controle do BACEN, 

pagamentos clandestínos de bônus a dirígentes e constituição de 

reservas para suprir eventuaís passívos d~ ínstítuição financeira. 

Assim, a conduta. atribuída a Maurício 

comporta eventual enquadramento ao ~ipo do artigo 6" da Lei nº 

7.492/86, conquanto haja indução em erro de pessoas mencionadas 

pelo tipo penal, seja. em relação às ]empresas que administrava 

(oficialmenle, ou "de fato"), bem como ter a concorrido para o mesmo 

tipo de fraude em relação ao Banco Panamericano. 

Aut.os n." 0000310-82.2011.403.6181 
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Outrossim, a conduta atribuída a Maurício 

mostra-se apta ao enquadramento pelo artigo 10 da Lei n" 7.492/8t, 

que tipifica a falsidade ou omissão em rei.ação a documentos contãb is 

de instituição financeira ou seguradora, tais como balanç s 

patrimoniais, demonstrativos de lucros ou prejuízos acumulados, e 

registro da origem e aplicação de recursos, No caso, os expedientes para 

(l pagamentos dandestinos -a dirigentes (item VI) e para manutenção de 

contabilidade paralela (item XI), conforme indicados pela denúncia, 

ocorreram por meio de inserção .de elementos falsos ou adulterados na 

contabilidade- das empresas ·do esque_ma, diretamente, ou por meio ·de 

funcionários subordinados aos acusados. 

Dessa· forma, não há que se falar em erro da 

acusação em tratar dos delitos dos artigos 6° e 10° da Lei nº 7.492/86, 

ao menos para, fins de instauração da persecução penal ou para o 

exercício do direito de defesa pelo acusado. 

A defesa de Luiz Augusto Teixeira de 
.... -, 

) Carvalho Bruno alega que a inicial acusatória não descreve fatos ou 

condutas atribuídas ao acusado, apenas repetindo termos da lei em 

relação a várias -imputações 

O item VI da denúncia descreve participação do 
' 

acusado no desvio e apropriação de recursos do Banco Panamericano, 

mediante a apresen ta.ção de documentos falsos para justificar 

pagamentos em seu favor. O réu- ocupava função de diretor jurídico ,da 

instituição financeira e teria. recebido oitenta e três pagamentos por 

i::neio da: pessoa jurídica Teixeira de Carvalho Bruno Advocacia. 

Segundo a denúncia, documentos forncci~

pelo acusado serviam para simular a prestação de serviços a em fesás 
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' ligadas ao Banco Panamericano, com objetivo de recebimento indireto 

dos valores por Luiz Augusto, o que es tkia demonstrado pelo relatório 

da auditória PAN nQ 002/2011 (Ils. 401/417, Apenso XIII, volume II), 

entre outras evidências apontadas pela acusação. 
1 

A seu turno, o Hem VII da denúncia trata de 

mecanismo similar, em que Luiz Augusto teria recebido valores 

entregues pela diretoria do Banco P4namericano, autorizados por 

Wilson Roberto de Aro, mediante a i entrega de nota fiscaJ que 

justificasse a prestação de serviços nun,;:a realizados. A fraude estaria 

demonstrada, entre outras evidencias, p~lo Relatório de Auditória PAN 

nº 101/ 10, elaborado a partir de anotaçõbs p roduzidas por funcionários 

da tesouraria do Banco Panamericano, indicando os beneficiados pelos 

saques. 

Assim, os fatos denunciados são suficientes 

para informar que Luiz Augusto teria aderido à conduta dos demais 

acusados (itens VI e VII), a fim de fraudar a contabilidade do Ba.nco 

Panamericano, com o objetivo de apropriar-se dos recursos da 

instituição. ( _ 

A defesa de Clãudio Baracat Sauda alega 

inépcia da denúncia ao descrever sua 11articipação em fraudes para 

contabilização irregular de liquidações antecipadas. 

Segundo a defesa de Cláudio, o acusado não 
1 

dispunha de poderes para realízar manobras -de lançamento contábi 

em valores menores que os reais. Além 1 disso, a denúncia não 

mencionado sobre ordem ou ato de e:x!ecução atribuível a Cl 

Baracat. 

Autos nº 0000310,82.2011 .40S.ó78J 
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Conforme -tratado. anteriormente em decisã<l de 
• 1 

fls. 7_245verso/7246, a denúnci~ expõe s~ficientemente sobre a con~uta 

do reu. Alegar que os atos praticados. nao e ram da alçada do acusj do 

não permite concluir de pronto que estivesse irnsciente quanto · às 

fraudes praticadas na gestão do Banco Pànamericano. 

A denúncia expõe que Cláudio tinha cdmo 
1 

função avaliar o funcionamento financeiro da insti tuição e que 

participava de reuniões em que teriam sido discutidas as fraudes. 

Assim, o acusado teria concorrido para ' as 

irregularidades pratieadas pelos demais dirigentes, havendo menção a 

prova testemunhal e ·mensagem eletrônica recebida de Rafael PalladJno 

(fls. 2801/2802). 

A defesa de Adalberto Sa:violi alega inépcia 

da denúncia por não descrever concretamente o fato criminfSO 

relacionado aos crimes de falsidade de demonstrativos contábei~ e 

de distribuição simulada de lucro jartigos 10 e 17, parágrafo úni~o, 
~ , 1 

' inciso II, da Lei nº 7.492/86). 

O delito do artigo 10 da Lei nº 7.492/86 é 

imputado ao acusa.do nos item IV da denúncia, que trata de fral;lde 
,-

contábil relativa a.o rriontante da provisão necessária. para devedores.do 

Banco Panamericano com pouca-expectativa. de adimplemento. 

O acusado Adalberto é indicado como diretor 
l 

de crédito do Banco Panamcricano que lidava diretamente com as 

operações que geraram resultados negativos à instituição. Segundo a 

denúncia, Adalberto teria adotado procedimentos para transferencía 

carteira sem perspectiva de adimplência para a empresa adminíst 
'--'---. 

de cartões do grupo, mediante renegociações que ocultavam o atr 

Aulas n" 0000310-82.2011.403 .6181 
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pagamento das operações. Conforme equmerado pela acusação, as 

duas espécies de irregularidades consistiam em a) renegociações 

fictícias e b) mudança imediata do risco da operação. 

Portanto, existe descrição suficiente acerca das 

condutas atribuídas a Adalberto, que teria concorrido para fraude na 

contabilidade da instituição fin anceira1 com objetivo de ocultar 

prejuízos financeiros que vinham sendo suportados pelo Banco 

Panamericano. 

Por seu turno, a imputação do artigo 17, 

parágrafo único, inciso II, da Lei nº 7.492/86 diz respeito aos fatos 

indicados no item VI da inicial acusatória. 

Adalberto teria recebido quarenta e nove 

pagamentos por meio da empresa Repbrt Serviços Administrativos 

Ltda., no período de julho de 2007 a maJ de 2010 (fls. 2820/2821). O 

recebimento dos valores teria ocorrido por meio da simulação da 

prestação de serviços a empresas ligadas ao Banco Panamericano, com 

fornecimento de notas fiscais. Os valores transferidos seriam 

provenientes do Banco Panamericano, qu! rep~ssava recursos a outras 

empresas do grupo. 

Assim, a denúncia indica elementos suficientes 

sobre a suposta conduta de Adalberto isavioli, inclusive sobre atos 

praticados diretamente pelo acusado, comb apontado em depoimento e 

Carla de Lucca Lutfi Meirelles (fl. 2825). 

.4utu.s n• 00003 10-82.2011.40J.618J 
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2. 1.2 Alegação de erro nas -conclusões de 

perícias determinadas nos autos 

As defesas de Rafael Palladino, Luiz Augusto 

Teixeira e Cláudio Baracat Sauda alegam que as pericias realizadas no 

decorrer da instrução não poderia ter se apoiado em relatório de 

/'') empresa -de consultoria contratada pela nova administração do .Banco 

Panamericano. Aduz que a perícia foi realizada com base em 

documentos internos produzidos pela nova diretoria, sem a necessária 

isenção. 

Primeiramente cumpre â defesa apontar os 

elementos inverídicos em que teria se baseado a · perícia, mencionado 

razões idôneas, que não se confundem com meras suspeitas. Não: se 

pode presumir que a nova administração do Banco Panamericano teI).ha 

interesse em prejudicar os acusados, ou que tenha cometido er;ros 

grosseiros na interpretação e apresentação dos dados. Sequer são 

apresentadas provas do interesse que a nova administração te ria cm 

agravar ou adulterar dados sobre a saúde do Banco Panamericano, c_om 

impactos negativos para a confiança do mercado sobre o futuro da 

instituição. 

Assim, as informações apresentadas nela 

administração sucessora devem ser consideradas, com devida 

razoabilidade, até que sejam demonstradas adulterações ou 

contradições de conteúdo. 

As análises efelivadas pelo Banco Central do 

Brasil e pelo núcleo de crimi.nalísti.ca da Policia Federal já havi,am 

verificado existência de fraudes no comando do Banco Panamerica 

Outrossim, as perícias realizadas no decorrer da instrução corro'-""=t· 

S3 
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a prática de expedientes fraudulentos que causaram prejuízos ao 

Banco, além de oferecer justificatívas para as divergências apontadas 

pela de fesa (fls. 9844/9905 e 10148/ 10253). 

Demais disso, a defesa teve a.cesso a 

informações e dados disponibilizados pela,nova administração do Banco 
1 

Panamcricano, desde o início da açãoj penal, dispondo de tempo 

suficiente para apresentar conclusões de ~ssistcnte técnico que entenda 

adequadas a elucidaçã.o do caso. 

A mera alegação ~e que a nova administração 

do Banco Panamericano não seria capaz de compreender os dados 

colocados a sua disposição não é suficiente para que se delenníne novo 

exame. Outrossim, não é dado à defesa 'indicar a metodologia que os 

' peritos devem seguir para realização de exames determinados nos 

autos, ressalva.da. a demonstração de equíyoco, de que teriam agido com 

parcíalidade ou má-fé. 

A propósito, qwmros exames serão necessários 

até que a defesa dê-se por satisfeita quanto à magnitude dos prejuízos 

causados ao Banco Panamericano? 

No caso de discor;dância da defesa quanto aos 

parãmetros e métodos utilizados para a perícia, cumpre-lhe apresenta r 

razões, inclusive por meio das conclusões de assistente técnico, de 

modo que serão consideradas para anãlis~ da conliabilidade do meio de 

prova e do que possa ser extraído para j ib lgament.o dos fatos narrados 

nos autos. Como sabido, o juízo não se encontra vinculado aos 

resultados de prova perícia!, formando o seu convencimento pela. livre 

apreciação das provas produzídas sob contradítório. 

Enfim, não há motivos que 

repetíção de perícias, ausente fundamento razoável de que che 
1 • 
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1 
resultado diverso do que consta dos autos, em tese mais favorávcil ã 

defesa. 

2.1.3 Ausência de correlação entre a 

imputação contida na denúncia e a tese que consta do.s memoriais 

da acusação 

As defesas de Luiz Sebastião Sandoval e · Luiz 

Augusto Teixeira alegam ter ocorrido inovação na tese levantada pela 

acusaçã.o ··em memoriais de alegações finais, .não havendo correlação 

com o teor da denúncia. 

Em resumo, as defesas alegam que a falta da 

correlação entre a imputação contida na denúncia e a tese da acusação; 

por ocasião. das alegações finais, enseja prejuízo â defesa, que ao lo.(igo 

de todo o processo se defendeu do cometimento de crimes que teri'am 

sido praticados ativa e dolosamente. 

Não obstante a opinião da defesa sobre as teses 

lançadas pela acusação, os supostos. delitos atribuídos a Luiz 

Sebastião serão objeto de análise a partir dos fatos indicados na inicial 

acusatória, consideradas as provas p:r:oduzidas no decorrer da instrução 

processual. 

De fato, constitui. garantia para o acusado ser 

julgado tão somente em razão dos fatos descritos na inicial 

acusatória, não se· verificando hipótese dé aplicação do artigo 384 do 

Código de Processo · Penal. Ademais, cabe à defesa estabclcccr a 

estratégia que entende adequada; não havendo razão para supor que 

estaria limitada pela linha argumentativa da denúncia. 

Ainda que a manifestação mais 

conduta omissiva não-fosse esperada, não se p0de falar em "rest 1 ;-o" 
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ou "ampliação" do objeto da ação pen~!, ou mesmo mudança da 

acusação. Conquanto a denúncia exponhi que o acusado atuou para a 

prática do delito, tendo conhecimento das fraudes praticadas e que teria 

deixado em agir para impedir a continuidade das praticas criminosas, 

deixa claro que o delito pode ter sido praticado também mediante 

conduta omissiva. Aliás, a inicial acusµ.tôria deixa claro que Luiz 

Sebastião Sandoval, em razão da posição hierárquica que ocupava no 

Banco Panamcricano dispunha de instrumentos para praticar os delitos 

por meio de seus subordinados, abstendo-se de agir diretamente para 

concretização dos crimes denunciados. 

A questão sobre as linhas argumentativas da 

acusação para cada um dos itens da !denúncia foi apreciada pela 

decisão de fls. 7206/7250, especificamente às fl~. 724lverso/7242. 

Demais disso, apenas ao final da instrução 

a fase de sente~ça, mostra-se possível juí:to processual, alcançada 

definitivo sobre a qualificação jurídica, a ser conferida aos fatos 

delimitados na ação penal. Logo, não seria razoável exigir do Ministério 

Público Federal que permanecesse adstrit<? à tese jurídica perfilada pela 

denúncia, mormente após a produção de provas em fase de instrução, 

que possibilita maior compreensã.o dos fatbs relacionados à acusação. A 

tese que consta dos memoriais do Ministlério Público Federal é o que, 

sob a ótica da acusação, ema.na das prova;:; produzidas no processo. 

Assim, a possitiilidade de modilicação de 

entendimento anterior pelo órgão acusadqr constitui decorrência lógica 

da dialética processual, o que permirle, aliás, manifestação pela 
1 

absolvição dos acusados. 

Portanto, não se vislumbra prejuí.:to 

pela manifestação ministerial em fase de ,memoriàis, 4 
Autos n'' 0000310-82.2011.403.6181 
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' em primeira ordem, permitindo, em momento ulterior, o exercício Ido 

contraditório pela defesa dos réus. Não há que se falar, pois, bm 

prejuízo à defesa. ou de alteração do contexto fático objeto da denúncí~. 

1 

2.1.4 Requerimento de suspensão :do 

julgamento em relação ao crime do artigo 5° da Lei nº 7.492/86, 

} nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código .de 

Processo Civil 

A defesa de Luiz·Sebastião Sandoval aduz que 

teria ocorrido modificação do núcleo da imputação do item VH ,da 

denúncia, tendo em vista. o Ministério Público Federal sustentar por 

ocasião das alegações finais que quantías sacadas do Banco 

Panamericano foram desviadas em beneficio de terceiros . . Dessa forma, 

alega haver hipótese de consunção entre os saques e delito .,de 

corrupção mencionado nos autos e que motivou a instauração de 

inquérito policial. 

Ocorre que não se tem notícia, por ora, ·,de 

r , ) opinio delicti do titular da ação penal sobre a materialidade de delito _de 

corrupção ativa. Consta dos autos apenas indícios que determinam · a 

instauração de inquérito policial, em especial, o teor do interrogatório 

de Wilson Roberto de Aro (fl. 11543). 

Quanto aos resultados que podem advir da 

referida inv:cstigação, não é possível qualquer antecipação. 

Ademais, subsiste a possibilidade de qi.le 

apenas parte dos recurso.s sacados tenha sido utilizada para· o 

pagamento de propina a funcionários públicos. Havendo prova 

efetiva ocorrência dos saques, calculado prejuízo na ordem de 

Autos nº 000031082.2011.403.6181 
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16.117.310,32, é razoável considerar que os valores tenham sido 

utilizados para outros fins, conforme possa ser demonstrado nos autos. 

O fato de haver. sustentação por parte do 

Ministério Público Federal de que os valores sacados do Banco 

Panamericano foram desviados em benefício de terceiros não é 

suficiente para determinar a aplicação dd princípio da consunção, que 

depende da análise percuciente do conjunto probatório. Q 
Assim, as evidênt ias disponiveis no momento 

apontam para a autonomia do delito de ap;ropriação indébita .. 

A defesa refere-se 1ao artigo 313, inciso V, alínea 

"a", do Código de Processo Civil, como se pxistisse ação penal em curso 

para verificação de relação de dependên'cia com o suposto delito de 

apropriação indêbita. Não obstante, trata-se de mera noticia sobre 

crime, pendente de esclarecimento, e que •não constitui razão suficiente 

para suspender a marcha processual. 

Demais disso, é preciso sopesar as 

consequências de acolher a tese da defes~, que consiste em aguardar a 

conclusão de inquérito para, só então, verificar se o delito de 

apropriação indébita constitui iter criminis do delito de corrupção ativa. 

É claro o prejuízo à eficácia da persecucj,ão penal, na medida em que 
1 

prolongar inadvertidamente o julgamento do delito de apropriação 

indébita possibilita a consumação de prest rição. 
1 

J 
Assim, não e cabível determinar o 

desmembramento e suspensão de julgamento, conforme requerido pela 

defesa, amparado no artigo 313, inciso V, alínea "a", do 

Processo Civil, de questionável aplicação a:o proeesso penal. 

Autos,,• oooo:HrMl2.2011.403.61B1 
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Isso· posto, indefiro o pleito pelo 

desmembramento e suspensão do julgamento em relação ao delito de 

apropriação indébita inipuLado a Luiz Sebastião Sandoval. 

2.1.5 Alegação de inconstitucionalidade do 

artigo 4° da Lei nº 7.492/86 

A defesa de Marco Antônio a ~gui 

inconstitucionalidade_ do artigo 4º da'Lei n" 7.492/86, alegando trata-se 

de tipo aberto, genérico e inespccífico, colidindo com os princípios da 

legalidade e da reserva legal. 

. 
Entretanto, tem prevalecido na jurisprudência 

entendimento pela constitucionalidade d_o tipo do artigo 4" da Lei n" 

7.492/86, sob o argumento de que a conduta. incriminada é 

perfeita.mente descrita, se valendo do elemento normativo 

•rra.udulentàmente". 

De fato, seria impossível narrar todos os atos 

fraudulentos que podem ser pratica.dos na gestão de instituição 

financeira.. Nesse sentido: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. GESTÃO 
FRAUDULl!,'N1'A. CRJME DE MERA CONDUTA. 
PRE~ENÇA DE SUFICIENTES TNDÍCIOS DE 

MATERIALIDADE E AUTORL4 RELA11VOS AOS 
• 1 

FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÕRIA. 
ORDEM DENEGADA. 

l. Não há que se falar 
inconstitucionalidade do tipo prevtsto/ 
art. 4° da 'Lei nº 7.492/86, constde~ZúikJ-.. 

,\ulos n• 0000310-82.2011 .40:J.6181 / 59 
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o referido ilícito. de mera conduta, ou seja, 
aquele que descreve apenas o 
comportamento do agente sem levar em 
consideração o rksultado da ação. 
2. Não se pode declarar a inépcia da denúncia 
que descreve f atol penalmente típicos e aponta, 
como no caso fm e.,,came, a conduta dos 
acusados de i forma devidamente 
individualizada, oferecendo todas as condiç.ões 
para o pleno exerci cio do direito de defesa. 
3. A falta de justq causa para a ação penal só 

pode ser declarada quando, de pronto, sem 
' necessidade de diiação probatória, evidenciar-se 

a atípicidade do fato, a ausência de índícios de 
autoria capazes de sustentar a acusação ou, 
ainda, a ex:istên~ia de causa de extinção da 
punibilidade. 
4. Ordem denegad'a. 
(Superior Tribun~I de Just iça. Habeas Corpus 
nº 38385/RS. Ministro Relator Arnaldo Esteves 
Lima. Quinta I Turma. Julgamento em 
15/02/2005. DJ 21/03/2005) 

«Por gestão Jrauâulenta pode ser entendida 
aquela: em qu.k o administrador utiliza, 
continuada e haliitualmente, na condução dos 
negócios sociaí$, artificias, ardis ou 
estratagemas pq.ra pôr em erro outros 
administradores da instituição ou seus clientes 

1 
(TRF3, HC 98.03.081133-9, Oliveira Lima, 1 ª T., 
m., 4.5.99). 
A Instrução CVM 8/ 79, conceitua como 
"operação fraudu 1ienta no mercado de valores 
mobiliários aquela em que se utiliza ardil ft(l) 
artiftcí.o destinado , a induzir ou manter err{rr/. 
com a finalidade de se obter vantagem ~tta 
natureza patrimonial para as ,.-Pártes na 

/ 60 
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operação, para o intermediário ou para 
terceiros". 1 

(BALTAZAR JUNIOR, José Paul.o. Cri111es 
Federais. 10• ed. rev., a tual. e ampl. - São 
Paulo: Saraiva, 2015, fls. 623/624) 1 

A diversidade de condutas que podem ser 

verificadas· como gestão . fraudulenta não retira da norma artigo 4 º da 

Lei nº 7.492/86 a capacidade de estabelecer, de modo específico, uma 

conduta criminosa. 

Ademais, há que se considerar a relevância do 

bem jurídico envolvido e a impossibilidade do legislador em preJer, 

especificam~nte, cada uma das con dutas ap~s a ensejar delito de 

gestão de fraudulenta, . tendo em vista possíveis efeitos negativos de 

deficiência na proteção dos bens jurídicos envolvidos ou de tratamento 

desigual a condutas igualmente ofen.sivas. 

Portanto, não assiste razão à defesa quanto à 

inconstitucionalidade do artigo 4° da Lei nº 7.4.92/86. 

2.1.6 Audiência por videoconferência entre 

Brasília/DF e sa:ntos/DF, realizadas em 24/11/2014 

A defesa de Luiz Augusto Teixeira e ·de 

Cláudio Baracat Sauda alega cerceamento de defesa técnica e de 

autodefesa em razão da designação, de audiencías de videoconferência 

para a data de 24/11/2014. Na referida data .fora1n ouvidas, em 

horários diferentes, as testemunhas Nelmar de Castro Batista na cidade 

de Brasília/DF e Cleber Fernando Augusto 

9399 3 9408). 

Autos ri• oooo:110-82.2011.1<J:3.6181 
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Em momento $,nterior à realização das 

audiências por videoconferência a deff sa de Luiz Augusto não 

apresentou manifestação sobre as datas niarcadas para a realização dos 

atos. 

Outrossim, em qpaisquer dos locais em que 

estivesse presente a defesa para acompànhamento da audiência por 

sistema de videoconferência, teria a su<( disposição os instrumentos 

necessãrios para colheita da prova, permitindo acompanhar as 

declarações das testemunhas e formula,r perguntas que entendesse 

necessárias. 

Conforme consta dos autos a defesa optou por 

participar do ato em São Paulo e postei;iormente em Santos/SP (fls. 

9395/9408). A defesa optou por acompai!ihar o depoimento de Nelmar 

de Castro em São Paulo, mas enviou pi:iofissional representante para 

acompanhar o ato cm Brasília, tendo sido concedido tempo para 

contato telefónico com a defesa em São Paulo. 

Portanto, não há que se falar em prejuízo 

decorrente da realização de audiência pol sistema videoconferência nas 

localidades supracitadas. A realização de audiências por meio de 

videoconferência, conquanto represente limitações ã presença fisica das 

partes, tambêm apresenta vantagens, qomo possibilitar a oitiva de 

testemunhas domiciliadas em localidades, distànte$ do país, em tempo 

real, tornando o processo mais célere. 

Assim, providências tomadas para que 

processo transcorra em tempo razoável não podem ser conside 

como prejudiciais ao acusado, sobretudb quando disponibiliza 

Autos n• 0000:Jl0-82.2011.403.6181 
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meios necessários para o ex.ercício do múnus da de fesa e cumprimento 

de lodos os rítos exigidos pela norma processual. 

2. 1. 7 Indeferimento de pedidos da defesa na 

fase do artigo 402 do Código de Processo Penal 

A defesa de Luiz Augusto Teixeira questionf- o 

indeferimento de diligências na fase do artigo 402 do Código de 

Processo Penal, e requer sejam nov.amente ouvidas as testemunhas Jair 

Angelo Pito!, Aguinaldo Cãndido da Rosa, Gilberto de Paula, Arthur 

Bernardo· Gradim e Senor Abra.vaneL 

Subsistem as razões para indeferimento da 

oitiva das testemunhas, conforme exposto pela decisão de fls. 

11028/11029-verso, nos termos dos artigos 184 e 401, §1° do Códjgo 

de Processo Penal. Com efeito, as testemunhas já foram ouvidas cm 

audiência e a defesa teve oportunidade para formular as perguntas que 

,.- '\ entendia pertinentes. Ademais, não há base objetiva para supor que o 

depoimento das testemunhas seria modificado ou revelaria fato novo. 

A sistemática processual penal privilegia o 

direito de defesa do acusado, garantindo que os réus sejam ouvidos P,Or 

últilno. Além disso, não há sentido cm ordem preferencial parn os 

interrogatórios, visto que todos os acusados Lêm o mesmo direito .de 

defesa. Fosse dada a faculdade de nova oitiva de testemunha sempre 

que houver discordãncia das alegações de interrogatório, seguida P,Or 

novo interrogatório do acusado, a instrução processual l:~:z 
encerramento em prazo razoável. Demais disso, o benefício cou a 

Autos n• 0000310-82.207 7.403.6181 ; .. 
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um dos acusados haveria de ser estendidb a todos, mant ida a isonomia 

de tratamento. 

Outrossim, não há que se falar em cerceamento 

de direito em razão do acusado Wilson R9berto de Aro ter se recusado 

a responder perguntas da defesa. Coµforme ressalvado antes da 

abertura dos trabalhos de audiência , o acusado teni. direito 

constitucional ao silêncio, . inclusive erçi relação às perguntas dos 

corrêus no procésso. 

Portanto, revela-se desnecessária e íncabível a 

reabertura de instrução para oitiva das ~estemunhas ou interrogatório 

dos acusados. 

2.2 Da Materialldade dos delitos contra o 

Sistema Financeiro 

A denúncia trata de irregularidades praticadas 

na gestão do Ban co Panamcricano, envolvendo manipulação de dados 

con tábeis, prestação de informações falsa,s ao Banco Central do Brasil, 

pagamentos irregulares a diretores e fu ndonários, e retiradas de valores 

da instituição para finalidades desconhed das. 

Conforme apurado, tais delitos causaram 

prejuízo sígnificativo a o Panamericanb, a investidores e sócios 

mínoritários, além do colocar em risco o funcionamento e a 

credibilidade do Sistema Financeiro Nacional. 

1 

A estruturação d a denúncia imputa 

específicas a cada uma dos réus, em relação às infrações descrit 

(>1 
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os. itens ll a IX. A subdivisão tem por finalidade detalhar o complexo de 

fraudes produzidas na administração do Banco Panamericano, qu, se 

estendia por diferentes diretorias e setores da instituição, coincidir do 

seus autores em certos casos, com as necessárias adaptações 

decorrentes da natureza das atividades e operações praticadas. 

' Assim, a materialidade dclitiva será apreciada a 

partir da divisão proposta · na denúncia, eni que se m9straram 

predominantes a manipulação de informações da contabilidade, a 

prestação de informações falsas ao Banco Central do Bra:sil, 

retiradas de valores e pagamentos irregulares determinados por 

diretores do Panamericano. 

2.2.1 Das fraudes envolvendo a 

contabilização de carteiras de crédito cedidas (item II da denúncia) 

Por meio da manipulação da contabilidade' do 

! Panamericano, os acusados lograram manter ocultos resultados 

negativos que evidenciavam a grave situaçã.o financeira e patrimonial 

enfrentada pelo Banco. Os dados contábeis gerados ç1rtificialmente 

demonstravam que o Banco apresentava lucros e dispunha de caixa. 

suficiente para manter funcionamento regular, quando, na rcalid.õ1de, 

vinha sendo acumulado passivo comprometedor do patrimônio da 

instituição. 

1 
O item II da denúncia trata da contabilizaçãd de 

receitas fictícias no período de dezembro de 2008 a novembro de 
1 2010, envolvendo operações de cessão de crédito que nunca existir""~ / 

mas que foram antecipadas sob o pretexto de previsão de concre;.tú:%:.ã.Q 

Autos n• 0000310-82.2011.103.6181 
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A fraude encontrla-se ligada a utilização de 

operações de cessão de crédito como in~trumento para capitalização, 

tendo em vista o cenário de dificuldades de liquidez enfrentado pelo 

Panamericano. 

A testemunha 1-Íarnilton ,José Carvalho (0. 
1 . 

7767), supervisor de fiscalização do BAC~N lotado em São Paulo, que 

participou da fiscalização do Banco Panarrlericano, explica que a técnica 

de cessão de carteiras de crédito a institJições Gnanceiras maiores era 

comum entre bancos de médio porte, e tinha como objetivo conseguir 

dinheiro no mercado para cumprimento d6 obrigações do dia a dia. 

Conforme mencioli\a a testemunha, trata-se de 

mecanismo que pode ser usado de forma legitima, não sendo o caso de 

aferir se corresponde ao modelo de geJtão mais adequado para as 

dificuldades enfrentadas pelo Banco Panamericano. 

Contudo, restou evidenciado que no período 

entre 2008 e 2010 a contabilidade do, Banco passou a incorporar 

modificações que não correspondiam a realidade financeira da 

instituição, com o propósito de garantir fechamento de balancetes com 

alguma demonstração de lucro. 

No período de de:i;embro de 2008 a novembro 

de 2010 o valor de receitas inexistentes passou a ser contabiJizado, 

como decorrência de mecanismo dolosa'mente levado a efeito pelos 
f 

acusados Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, Wilson Roberto 

de Aro, Cláudio Baracat Sauda e Marco! Antonio Pereira, resultando 

na formação de passivo oculto em montante insustentável. 

66 
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A denúncia menciona participação de Edua,:do 
• ! 

de Avila na manipulação de sistemas de informação do Panameric1no, 

e de Marcos Augusto Monteiro como responsável por adminisr ar 

carteiras de crédito e suas tessões, de forma que a conduta dos 

acusados será objeto de capitulaçáo específica. 

Segundo a testemunha Hamilton José, o Ba,:1.co 

Panamericano passou a ser fiscalizado em razão dos indícios de que 

contínuas cessões de créditos poderiam estar relacionadas a tentativa 

de melhorar a dassiíicação de créditos de clientes (ratíng) ou 

simplesmente para antecipação de lucros. O problema estaria em 

sucessivas operações que poderiam contaminar balanço pa:ra o futuro, 

considerando que a instituição continuava obrigada em relação aos 

contratos, pois era oferecida garantia de pagamento ao cessionário caso 

não houvesse quitação de débitos pelos clientes do Panamericano. 

Segundo o Laudo n" 4336/2015 (fls. 

10148/ 10253), "a cessão de títulos com coobrigação tem um carátet de 

empréstimo com garantia, visto que os contratos apresentam um fluxo de 

pagamento do cedente para o cessionário, que são honrados nas datas 

pre1Jistas no contrato de cessão independentemente do fluxo dos títulos 

originais" (fl. 10208). 

Conforme d,emonstrado, o i.nsLn1mento foi 

largamente utilizado, levado ao limite, com propósito de atender às 

necessidades de caixa do Panamericano, sem qualquer perspectiva de 

que o Banco poderia manter captação de 

cobrir o passivo que vinha se acumulando. 

Auto., n." 0000310-82.2011 .403.6181 
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Segundo Hamilton ,José, as suspeitas iniciais 

sobre problemas se confirmaram à medida que foram sendo reveladas 

graves irregularidades de gestão, como a realização de operações para 

melhora de rating de carteira e lançamento de ativos que não 

existiam mais no Banco. 
1 

A testemunha informa sobre lançamentos de 
1 

ativos que haviam deixado de existir no Banco, nas hipóteses em que 

créditos já haviam sido pagos por clientc;s, mas não foram liquidados 

junto à cessionária. Apesar: disso, os valorés pagos pelos clientes 

entravam para a contabilidade do banco como receita. Tambêm 

menciona casos em que o ativo cedido! era revertido para o banco, 

lançado como nova receita, sem considerar que se tratava da 

mesma receita relativa à carteira que liavia sido cedida, resultando 

na produção de resultados inflados por sobreposição de lançamentos 

que não correspondiam à realidade financeira da instituição. 

Em interrogatório da fase de instrução, o 

acusado Wilson Roberto de Aro (fl. 10753) deixa claro que o 

Panamcricano se tornou dependente de owerações de cessão de crédito. 

Explica que começaram a aparecer problemas cle lucro no Banco, o que 

motivou a adoção de práticas para "antecipar" a contabilização de 

' receitas relativas a cessões de crédito. Tais receitas estariam 

relaciona.das a supostas negociações em andamento e senam 

suficientes para suprir resultados negati'los verificados no fechamento 

de balanços mensais. 

O relato sobre o registro de antecipações 

receitas é confirmado pelo acusado I Marco Antônio P e· 

responsável pelo Departamento de Contal:Jilidadc do Panameric· 

Autos n• 0000.310-82.W 11 .40.3,6181 
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afirma ter rece):)ido ordens diretas de Wilson de Aro para adulteração 

dos balanços mensais. 

O registro de receitas fictícias contava coj a 

adulteração de sistemas de informação utilizados para produção I de 

informes financeiros ao Banco Central do Brasil, o que permitiu 

prologar o mascaramento de prejuízos ao longo de aproximadamente 

dois anos. 

Segundo Hamilton ,José, as irregularidades das 

informações financeiras comunicadas ao BAC.EN foram percebidas após 

comparação entre dados disponibilizados pelo Panamericano e 

informações do mercado financeiro. Comparados os dados, foi 

constatada divergência, o que levantou dúvidas sobre o 

comprometimento do patrimônio do Panamericano. 

A partir de então, procedimentos para apurar 

divergências nas informações encaminhadas ao BACEN revelaram 

.1 esquema para a alteração de sistemas de informática ligados a área de 

contabilidade. Tais alterações tinham por objetivo suprir diferenças 

necessárias para ·ª formação de resultádo positivo em c.ontas · do 

Panamerica.no, permitindo manter ocultos os prejuízos acumulados, 

mantendo ambiente propício para a captação de recursos dó mercado. 

Dos lançamentos na contabilidade para ocultar prejuízos do Banco 

Panamericano 

Marco Antônio 

Os depoímentos de Wilson Roberto de pro/e 
Pere~ (11. 10753) são essenciais para co~~ft'são 
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dos problemas financeiros que levaram ·a adoção de antecipações de 

receitas na contabilidade do Banco Panamericano. Segundo os 
' acusados, após 2008 o Banco passou a cer problemas com a captação 

de recursos, o que, segundo o Wilson, P,oderia levar a instituição a 

colapso f"manceiro já no segundo semeslre daquele ano. 

As cessões de carteiras de crédito eram 

realizadas como instrumento para a capta•çã,o dy recursos, mas estavam 

se tornando cada vez mais difíceis, em râ:i:ão de tendência do mercado 

de exigir taxas mais altas. Nesse contexto, o mecanismo de ceder 

contratos de crédito não conseguia mais çompensar os prejuí7,0s, o que 

levou a administração superior a lançar ,mão de práticas ilícitas, com 

objetivo de conferir aparência de saúde ao1Banco Panamericano. 

Logo que constatada a divergencia entre as 
1 

informações fornecidas pelo Panamerican<il e aquelas coletadas junto ao 

mercado, o BACEN obteve respostas da administração do Bai1co que 

indicavam a contabilização de ativos inJxis tentes. Conforme expõe o 

Laudo de Pericia nº 4336/2015 do Set0P Técnico Cientifico da Polícia 

Federal de São Paulo (fl. 10148/10255) "Em 14/09/2010 o Banco 

Panam.ericano S/A prestou esclarecímen}os parciais em 13/10/2010 

entregou a carta Seger n" 0019/201 O assinada pelo diretor 

Superintendente Rafael Palla.dino e pelo diretor Wilson Roberto de Aro, 
t 

contendo os quatro anexos a seguir descritos, nos quais detalhavam as 
1 

origens das divergências de valores: 

"( ... ) 

Quanto ao valo,:- de R$ 1.404,07 

(Recompra de Contrato), identificado pelt;i 

Au!OS 11• 0000310·82 ,2011.403.6181 
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insubsistentes a explicação dada pela admin.istr.ação do Bah.co 

Panamerican.o foi de que se referia a "contratos que esta+ m 

registrados na condição de cedidos contabtlmente e fnternamer te 

voltaram para o ativo do Banco sem envolver o corresponder,te 

repasse aos cessionários, para pagamento futuro de acordo cpm 
1 

fluxo financeiro contratado quando da cessão dos créditos. 

Nesse momento, o 8an.co Çen.tral verlftco4 a 
• ' 1 

existência de mecanismo tnstttucfonal de criação de ativos, em 
• • 4 

que créditos cedidos que deveriam estar somente classificados em 

conta de compensação, estavam irregularmente contabilizados lna 

carteira própria da instituição finan_ceira, o que gerou attr s 

lnsubslstentes e receitas fictícias, pois a contrapart.ida do débito, no 

ativo pelo retomo dos contratos para posição de atiuos próprios era 'um 

crédito de receita financeira. 

O procedimento irregular restou compro1Jado por 

meio de teste realizado pelo Banco Central em base de dados fornecidas 

pelo Banco Panamericano SI A em ~ie se comparou (a) arquivo contendo 
. . . ' 

registros com a composição de saldo do grupo 1. 6 - Operações de crédito 

em 30/06/2010 c:om {b) arquivo recebido em 01/10/2010, "tal qual 

gerado nas extrações dos sistemas Função e Pansolution, e ·sem 

modificações posteriores". 
j 

No teste realizado pelo Banco Central , foi 
f 

verificado que o status de di1Jersos contratos foi modificado nos arquivos 
1 

de integração com o sistema contábil. Os contratos, apesar de estarem 

classificados como ·"cedidos" nos sistemas Função (o qual l · 
utilizado ·na gestão dos empréstimos consfgnados) e Pant,sc:lrlu-ti 

(utfltzado na gestão -dos demais empréstimos e ftnanéúune.ntos), 

Autos n.º 0000310-82.2011.103.618 1 
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passavam para condição de "em carteira" nos arquivos contendo os 

registros com a composição do saldo das Operações de Crédito (Cosif 

1.6), evidenciando o seu incorreto retomo ao ativo da. Instituição. 

(. .. ) 

No aspecto contábil, solicitada a apresentar o 

esquema/fluxo de lançamentos contábeis, a Instituição Financeira 

apresentou em 19/ 10/ 201 O, documentd revelador da irregularidade 

praticada, o esquema contábil encaminhado demonstrava a. ativação 

irregular de contratos cedidos n.a conta "I .;6.2.1 O. 00-4 - Financiamentos• 

e o reconhecimento também irregular de receitas na conta '7.1. 1. 15. 00 -

3- Rendas de Financiamentos'. 

Após os trabalhos de conciliação e por 

ocasião do levantamento do balanço qe abertura em 30/11/2010, 

verificou-se que o conjunto desses registros contábeis em 

desacordo com o previsto pelo C0SIF gerou o montante de R$ 1,6 
1 

bilhão de ajustes que pode ser assim d.iscrlminado, de acordo com 

o constante àfl. 05 (Apenso XXII- Vol11;me 1}:". 

1 

Conforme constati:ldo pelo BACEN, os informes 

contábeis do Panamericano, em especial durante dos anos de 2008 a 

2010, encontravam-se inflados por receiias inexistentes, cm razão de 

diversas técnicas de manipulação de dados, mas se mpre com o objetivo 

de ocullar resultados negativos. 

A ti scalização do BACEN consLaLou 

irregularidades no registro e negociação de contralos de 

levaram a contabilização duplicada de ativos, ou contabilização 

at ivos em perspectiva (cessões de crédito ique estariam em negocia 

,1uws ,iº OOOOJ10.82.2O11.4Oa.6181 
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Conforme demonstrado durante a instrução, os acusados Wilson! de 

Aro, Marco Antônio Pereira, e Cláudio Baracat reuni~-se 

mensalmente para discussão do quantúm de ajuste na contabilidada do 

Banco Panamericano, a ser lançado manualmente, com objetivo de 

ocultar prejuízos financeiros da instituição. 

Corno justificativa para as irregularidades, os 

acusados afirmam que grande par,te dos prejuízos devem-se a 

lançamen tos de "antecipações", relativos a negociações de cessão de 

crédito que ainda estavam em andamento, mas que não vieram a' se 

concretizar. Em relaçã.o a outras irregularidades de registro contábil, os 

acusados alegam erros de parametrização ou dos sistemas de controle 

do banco e do mercado financeiro, que teriam levado a sobreposiçào de 

registros de receitas envolvendo os mesmos ativos da instituição. 

Acerca da criação de receitas fictícias, Wilson 

de Aro (fl. 10753} informa que, em razão dos ·problemas de lucro 

apresentados pelo Panamericano, consultou Rafael Palladino e recebeu 

orientação de que "se virasse", fizesse mais cessõcs de crédito. 

Esclarecendo os detalhes do diálogo com o 

superintendente do Banco Panamericano, Wilson afirma que chegou a 

sugerir a Rafael antecipação de receitas, com posterior retirada, à fim 

de superar o iminente problema de lucro. 

Após esse evento, Wilson afirma compreensã.o 

de que não poderia apresentar resultado negativo, naquele mês 

especificamente, e teria chama.do para si a responsabilidade de ob , 

esse resultado. 

Autos,.. oooo.110-82.2011.403.ó 181 
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Scgu.ndo Wilson, 1em reuniões mensais com a 

participação de Marco Antônio Pereira, 1air Ângelo Pitol (auxiliar para 

questões tributárias) e Clãudio Baracat, ficou evidente pequeno 

prejuízo. Tal fato levou Wilson a delenninkr que Marco Antônio fizesse 

"antecipação" de receita proveniente d h cessão de crédito, a ser 

regularizada já no mês seguinte. 

Os pedidos de Wilson para antecipação de 
' 

receitas, segundo explica Marco Antônio Pereira (íl. 10753), 

começaram com justificativa de que no mês seguinte seria possível 

regularizar a manipulação. A alegação seria de que os valores 

antecipados estariam sendo negociados,, sendo dada como certa a 

formalização para aquele mês. No mês 1 seguinte era reconhecida a 

receita e regularizada. 

De ressaltar, neste ponto, a versão apresentada 

pelos ex-diretores, de que a intenção era tprnar o prejuízo invisível para 

o fechamento de balancete mensal, especificamente, de modo que o 

Banco pudesse continuar a apresentar hh.cros, passando confiança ao 

mercado. 

O acusado Clãudio Baracat menciona que 

chegou a questionar Wilson sobre o volume de antecipações sem 
1 

regularização, e teria obtido como respost;i. que o banco quebraria caso 

não fossem feitas, que apresentaria rcs\.iltados negativos e perderia 

captação. 

Todavia, com o passar dos meses e crescimento 

acele~ado do :assivo do Pa.name~lca~o, ºi5 acus~do~ já ti~ham ci- c· 

de nao havena qualquer regulanzaçao, 01 que nao 1mped1u foss a a 
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continuidade ao mecanismo, garantindo · que o Banco continuass~ a 

apresentar resultados positivos. 

A testemunha Joyce Marcelino Gomes da 

Silva (fl 7867), funcionária do Departamento de Contabilidade do 

Panamericano, confirma que Marcos Antônio Pereira determinavÁ a 

realizaçã.o de lançamentos de cerLos valores, à.pós sair de reunião com 

Wilson, Jair Angelo Pito! e Cláudio Baracat. Segurido a testemunha, a 

ordem de Wilson era justificada por suposta previsão de recompra dos 

créditos no mês seguinte. Além disso, afirma a testemunha que na 

contabilldadc não era necessário indicar o contrato e que já no primeiro 

dia do mês seguinte os valores eram estornados do sistema de 

informação utilizado pelo departamento contabilidade. 

Marco Antônio Pereira informa que :em 

setembro de 2008 Wilson solicitou antecipação de valores na 

contabilidade, pois estava sendo difícil fechar cessões no mercado, com 

taxas muito altas. Segundo Marco Antônio, o Banco teve um grande 

prejuízo e queda na venda de financiamentos. Em razão dessas 

dificuldades o valor antecipado acabou ficando no balanço sem o ajuste, 

passando a se repetir o mecanismo por todos os 1neses seguintes, até 
' 

alcançar o valor de R$ 1,4 bilhões, segundo controles mantidos por 

Marco Antônio. 

Como visto durante a instrução, Marco 

Antônio afirma que acompanhava o crescimento do passivo envolvel'ldo 
1 

operações com cessão de crédito, em torno de R$ 1,4 bilhões. Por isso, 

parece estranha a alegação de Rafael. Palladino de que, logo que tomo1,.1 

conhecimento da fraude, . teria recebido a informações que a 

estava cin torno de R$ 700 milhões, e se fosse paga a vista o,.vn,a,n 
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tirariam os juros e o valor ficaria mcnor1• Ora, tratando-se de receitas 

criadas, absolutamente simuladas, não liiaveria qualquer possibilidade 

de negociação para redução dos valores. 

A dinâmica das r euniões em que se discutia 

"antecipações" de receitas ocorria, segupdo Marco Antônio Pereira, 
1 

com a apresentação de números fechados provenientes de setor 

comandado por Cláudio Baracat, para que fossem validadas por 

Wilson as informações que, posteriorincnte, seriam passadas ao 

BACEN. Durante as reuniões eram passa4ios resultados do mês conta a 

conta, e, caso os resultados não fossem considerados satisfatórios na 

visão de Wilson, este solicitava que fosÁem realizadas "antecipações" 

para aumento de resultados. 

Sobre tais reuniões, a testemunha Joyce 

Marcelino afirma que eram longas e exau~tivas, por envolver análise. de 

vários números, e que ficava aguardandoj o retorno de Marco Antônio 

com as ordens para ajustes de dados no Sistema AutBank. 
1 

Saindo da reuniãb, Marco Antônio Pereira se 

dirigia à contabilidade e pedia a funcionária Joyce para fazer os 

lançamentos na contabilidade, referentes 4,o valor solicitado por Wilson. 

No mesmo sentid~ as declarações de Cláudio 

Baracat confirma1n a insatisfação de Wilson com os números, alêm de 
1 

mencionar cessões de crédi to não concluí<las por questão de tempo e de 
1 

assinatura de contrato, determinando a0 contador a antecipação do 

resultado de uma cessão. O acusado confirma que o procedimento foi 

realizado por diversas vezes, seguidas por regularização, apes 

afirmar que não acompanhava os trabalhos da contabilidade. 
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Cláudio Baracat afirma ter sabido mais ta de 

que as regularizações deixaram de ser feitas e que -isso não era visto no 

dia-a-dia dos fechamentos. Ademais, confirma estar presente qua do 

Marco Antônio afirmou para Wilson que não podia. ·mais fazer aque_las 

"antecipações", recebimdo como resposta que· se não .quisesse fazer 

deveria falar com Rafael e seria demitido. 

As informações sobre os expedientes para 

adulteração de dados da contabílidadc envolvem detalhes técnicos, de 

diferentes setores encarregados do tratamento de informações do Ba11co 

Panamericano. Partindo de percepções próprias, cada um dos 

envolvidos explica co1no ocorria o trânsi to das informações alteradas, 

desde as determinações cm reuniões de fechamento mensal, até a 

consolidação pelo sistema IGC, utilizado pelo BACEN para avaliar a 

situação financeira do Panamericano. Não obstante, todos os envolvidos 

confirmam que havia adulteração de informações contábeis, com 

objetivo de tornar positivos os resultados de balanços mensl!,is, 

seguindo ordens da diretoria financeira. Tais declarações se som'.am 
1 

ao resultado de investigações conduzidas pelo BACEN, por auditorias 

independentes e pela nova administração do Banco Panamericano, 

confirmando a pratica de irregularidades na contabilidade da. 

instituição fmanceira. 

Segundo a testemunha Joyce Marcelino, os 

lançamentos indicados por Marco Antônio eram realizados no Sistema 

Autbank, utilizado para a contabilidade em geral, e depois eram 

enviados pa ra o funcionário Gaspar, responsável por encaminhar dad 

ao BACEN. 
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Marco Antô.nio ~xplica que Cláudio Baracat 

novamente fechava o resultado do Bane~, dessa vez com os valores já 

adulterados, colocando-os em formato gerencial. Após os ajustes 

fraudulentos era preciso recalcular os tributos devidos, procedendo 0se 
1 

com nova consolidação dos dados contáb~is, esta última tarefa a cargo 

de Cláudio Baracat, responsável pela controladoria do Panamericano. 
1 

Os e-mails das fls-. 2616/2656 permitem inferir 

que arquivos de computador com dados adulterados eram repassados 

para o funcionário Gaspar Pereira de Olliveira, responsável pelo envio 

das informações ao BACEN. Nos referidos e-mails são mencionados 

valores que deveriam ser reclassificados, (1n volvendo carteiras de crédito 

cedidas. 

A seu turno, b aspar enviava mensagem 

eletrônica para Gerson ,José Bonifácio; da área de tecnologia da 
' 

informação, a fim de que fossem efetuadas modificações no sistema 

1GC2, utilizado para a publicaçã o de ihformes ao BACEN sobre o 

montante da dívida da instituição financeira (fl. 7917). 

Ainda segundo a ·testemunha Joyce, o sistema 

Pansolution fornecia relatórios para cdnferência das carteiras de 

crédito cedidas, veículos e empréstim<fs. Esse sistema dispunha de 

dados corretos, sendo as alterações realizadas no sistema Autbank. 
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A testemunha Robson Cley Sodre de Matos
1 
(fl. 

7767) esclarece que as efetivas bperações ·de cessão de crédito e1am 

registradas no sistema PanSolution. Mas o PanSolution não j ra 

totalmente conectado ao Sistema IGC, havendo rotinas de fechamepto 

mensal, com geração de posiçào da carteira e alteração de dados para o 

IGC. 

importado pelo 

O setor responsável produz 

Sistema TGC, para fins de 

arquivo, que é 

consolidação e 

encaminhamento ao BACEN. Conforme Robson Sodre, os usuários do 

sistema não poderiam modificar as informações do Pansolut~on, 

cuidando-se de tarefa. que apenas o Departamento de Tecnologia da 

Informação poderia realizar, 

Segundo a testemunha Luiz Antônio Araújo {fl. 

7867), a partir dos trabalhos de fiscalização realizados no 

Panamericano, foi verificado que os sistemas Pans·oJution e Função 

apresentavam dados corretos. Os sistemas Pansolution e Função 

informavam dados para a contabilidade, para o Sistema Autbank 

(sistema contábil) e também para o sistema JGC ·(que· encaminhava 

dados ao BACEN). 

A testemunha Mareio Nascimento (Jl. 9134) 

explica que os sistemas Pansolution e Função (sistemas legados) 

possuem cer ta integração com o sistema JGC. A contabilidade recebia 
. ' 

informações dos sistemas legados e chegava a um resultado. Esse 

resultado era comparado com dados dos siste.mas legados que, jã 

constavam do JGC, cm razão da integração, A partir da compa 

entre os dois resultados eram verificadas diferenças 

corrigidas com a alteração .de dados no sistema IGC. 

"'ª""' r,• 0000810-82.2011.403.6181 
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Portanto, era necessano que houvesse 

correspondência de dados entre os sisterilas Autbank e IGC, a fim de 

que não fosse percebida a alteraçãp realizada pelo setor de 

contabilidade. Segundo Luiz Antônio Ariaújo, caso fossem buscadas 
1 

informações nos sistemas legados (Pansolution e Função), seriam 

obtidas informações verdadeiras, sendo p,ossível aferir diferenças entre 

contratos classificados como em carteira p,rópria e como cedidos. 

Segundo Eduardo de Ávila, após tomar 

conhecimento das fraudes, o funcionário Roque do setor de tecnologia 

da informação apresentou cópias de váríos e-mails passados pela 

Contabilidade, com solicitações para reclassificação das operações. 

Segundo Eduardo, foi utilizado procedimento semelhante em período 

anterior para acertos com a Central d'e Riscos do Banco Central. 

Ademais, quando questionado sobre asi operações de alterações de 

dados dos sistemas, o funcionário Gerson !teria justificado como um tipo 

de acerto que já existia há muito tempo, e tque sempre foi fei to. 

' Segundo Eduar10 de Ávila, a fraude foi 

praticada no Sistema IGC, que não possu( comunicação automática dos 

os sistemas Pansolution e Função. M1nsalmente, os dois grandes 

sistemas do Banco (Pansolution e Funçãp) geravam arquivo que tinha 

de ser adaptado ao padrão do sistema 1JGC, a fim de que houvesse 

integração entre as bases de dados. Era 1sobrc o arquivo destinado ao 

sistema IGC que as alterações de dadps sobre a contabilidade do 

Panamericano eram feitas, mantendo-sei a integridade de dados nos 

sistemas Pansolution e Função. 

Sobre a criação 

para simular a recompra de contratos 

Autos 11" 0000:'!1<) 112.2011.10:l.618 1 
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acusação entende não estar caracteri?.ado delito. Segundo o MPF, ~ão 

foram obtídas provas indicando que o programa criado tivesse objeyvo 

de auxiliar nas fraudes contábeis do Panamericano, ou que tivesse s do 

utilizado para o fim de produzir informes adulterados dirigidos ao 

BACEN. 

Ainda segundo Eduardo, a contabilidáde 

dispunha de sistema conhecido como ACL, de uso de auditof\aS, 

adquirido diretamente pela contabilidade, e que permitia a extração· de 

dados de arquivo da Central de Risco do BACEN. Para que fosse feita a 

extração/consulta de dados por meio do Sistema ACL, bastava que o 

usuário tivesse ·•senha máster" do sistema, que era disponibilizada. ao 

Departamento de Contabilidade. 

O acusado Marco Antônio confirma. a 

utilização do sistema ACL em seu interrogatório de fis. 11170, 

afirmando que o sistema foi adquirido em 20:01, com aprovação dos 

Diretores estatuários, inclusive da Informática, que não era Eduardo: de ,......., 
' Ávila, com aprovação do Comitê de Custos. Que o ACL se asse!1)elhst a 

planilha do Excel, que conversa com os sistemas, sem realizar 

alterações, sendo utilizado para .. ajudar nas conciliações diárias da 

contabilidade. 

A confiabilidade das informações dispostas nos 

sistemas "legados" (Pansolution e Fpnção) ê co1Toborada em 

interrogatório de Marco Antônio Pereira·, que menciona manutenção ' . 
de base real na informática, com a posição original de contratos. E~sa 

base de dados verdadeira foi u til izada pelo BACEN para 

documentos da contabilidade, a fim de apurar divergências. 

Autn.s n" ()O()(}:.n 0 ·/32.2011. 10:.1. e, 181 
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A versão se reveste de certa plausibilidade, 

tendo em vista a verificada intenção de ex-diretores em manter o 

funcionamento do Panamericano, ainda que a custa da ocultação de 

prejuizos. A considerar que havia inteJção de conferir sobrevida à 

instituição financeira, os dirigentes não ploderiam simplesmente apagar 

ou alterar definitivamente as verdadeiras 'informações. Com efeito, uma 

alteração permanente dos sistemas do j3anco Panamericano poderia 

causar problema de liquidez ainda maior, prejudicando, por exemplo, a 

programação para pagamentos a cessionhrios de contratos de crédito, · 

ou mesmo a cobrança de clientes. 

Dessa forma, encontra-se demonstrada a 

prática de fraudes na contabilidade do Banco Panamericano, mediante 

a realização de ajustes mensais, com o l bjetivo de apresentar dados 

positivos ao mercado. A aparência de regularidade financeira permitiu 

induzir em erro todos os que mantinham relacionamento com o 

Panamericano, produzindo a confiança nycessária para continuar com 

captação de recursos do mercado, sem qualquer perspectiva de 

cumprimento de obrigações assumidas. 

Além dos ajustes lctmitidos pelos acusados, em 
' 

tese para "antecipação" de receitas que vinham sendo negociadas pela 

diretoria financeira, é preciso atentar, taJ bém para as irregularidades 

de duplicidade e sobreposição de lançamentos contábeis. Tais 

inconsistências, verificadas em procedimentos administrativos d.,/'/ 1 

BACEN e por auditorias realizadas apôs a lrevelação da fraude, também 

podem ser atribuídos a atos de parte dos a,cusados. 
1 
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Da contabilização irregular de ativos 1 

1 

A fiscalização do BACEN verificou diversas 

contratos geridos_ Pf lo 

a produção de balanços 

irregularidades na contabilização de 

Panamerican.o, tendo como consequência 

inflados por resultados fictícios. 

Segundo HamilLon ,José (fl. 7767), foram 

verificados lançamentos de ativos que haviam deixado de existir no 

Banco, assim como situações em que o ativo cedido era revertido par? o 

Banco, lançado como nova receita. Como decorrência desses 

expedientes, os rendimentos do Panamericano acabavam inflados pela 

sobreposição de lançamentos que não correspondiam a realidade 

financ.eira da instituição. 

O acusado Marco A_ntônio Pereira apresenta 

justificativa para a contabilização duplicada de carteiras de crédito, 

constatada pela fiscalização do BACEN. O acusado afirma que tinha 

conhecimento sobre passivo oculto no valor de R$ 1,4 bilhões, 

decorrente das antecipações de receitas relativas a cessões de crédito. 
' 

Contudo, o BACEN ter.ia identificado divergências de valores em ordem 

superior aos números de Marco Antônio, que se confirmaram, segur1do 

o acusado, em razão de ''.erros de parametrização», em que contratos 

cedidos .eram renegociados, gerando novo contrato com novo número'. O 

erro -estaria em não haver identificação desses novo$ contratos, que 

eram tomados pela área financeira e acabavam sendo novaineri te 

cedidos, gerando díferença adicional de aproximadamente R$ 

milhões. 
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O Parecer Desup1/GTSP4/Cosup-04-2010/0012 

do BACEN (íls. 01/ 18 do Apenso XV) detalha a adulteração da 

contabilidade do Banco Panamericano, inclusive pela reclassificação de 

contratos "cedidos" nos sistemas Função ;c Pansolution para a condição 

de "em carteira", a configurar retorno do ativo. 

O registro irre~Iar de carteiras também foi 

constata.do por peritos da polícia federal j(fls. 146/225 do Apenso XV e 

fl. l O 177), que consideraram não haver evidência de recompra dos 

contratos cedidos, conforme declarado pela administração do Banco 

Paname ricano (fl. 122 do Apenso XV). 

Em depoimento d~ fase de instrução, Wilson de 

Aro e Marco Antônio Pereira afirmam que as contas do Panamericano 
' 

eram conferidas uma a uma, em reuniões! mensais, com participação de 

,Jair Angelo Pito! e Cláudio Baracat. Após a conferência, com a 

indicação de Wilson para "ajustes" que deveriam ser realizados, o 

DeparLamento de Contabilidade realizava, as alterações em sistemas de 

informática do Panamericano, produzindo resultados positivos para 

cada um dos meses. 

Wilson e Marco A'.ntônio não fornecem detalhes 

sobre a natureza dos ajustes realizados nos números da contabilidade, 

limitando-se a versão sobre antecipações de receitas, decorrentes de 

supostas negociações de cessõcs de cr9dito não concluídas. Apesar 

disso, é possível perceber que o registro! incorreto de dados, gerando 
1 

melhoria de resultados, não decorre de ~eras incorreções de sístemas, 

mas de adulterações levadas a efeito pelos acusados, aprovei,~·..,., 1l'-!!-l' 

falhas de controle dos sístema.s, da institujção financeira e do --,=..;;,---, 

Aw.os n.'" 000U~il0-82.2011.403.6181 / 
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1 
De imediato se constata que os balanços 

mensais do Panamericano podiam ser facilmente manipulados, c_Jm 

induzimento em erro do mercado e do BACEN, apenas Jor 

determinações emanadas do diretor financeiro Wilson de Aro. Tf is 

dados foram manipulados por cerca de dois anos, para abran$er 

supostas negociações de cessões de crédito, sem qualquer respaldo 

··1 documental sobre receita em perspectiva. 

Não se espera que Wilson -de Aro e Mar;co 

Antonio Pereira possuam ·conhecimentos técnicos. para indicar com 

precisão como eram feitas as alterações do_s sistemas de informação . .Oe 

fato, os acusados lidam com área de conhecimento distinta, de m·odo 

que não seria ra2,0ável exigir demonstração de domínio sobre todos os 

níveis da fraude ou sobre os atos de todos os funcionários que de al~m 

modo participaram dos delitos. Apesar disso, as ordens para 

manipulação de dados partem da diretoria financeira e do setor de 

contabilidade, com objetivo claro de garantir apresentação de resultado 

_,, positivo para o Panamerica:no. Por sua vez, cabia aos técnicos 
1 

responsáveis pelos sistemas encontrar as soluções (falhas dos sistem'as) 

para concretizar os comandos emanados de seus superiores. 

Todo esse ambiente de manipulação contribuiu 

para que nem mesmo a anterior administração do Panamericano 

consiga identificar onde estariam os erros dos sistemas de 

contabilização que produziam resultados inverídicos, conforme 

apurados pelo BACEN. 

As irregularidades verificadas na conlabiliza~ão 

de carteiras de crédito cedidas podem, portanto, ser atríbuíd 

diretores participantes das.citadas reuniões mensais, bem co·rlw<-r-<""'-. 
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Sebastião Sandoval e Rafael Palladino, ~uperior hierárquico de Wilson 

de Aro, cm vista das provas de delib-rrada manipulação de dados, 

inclusive com apoio de Setor de TeJnologia da Informação, que 

possibilitava alterações dos sistemas de informação do banco. 

Não há como co~duir por equívoco, acidente, 

ou como dito, "erro de parametrização", quando existem provas 

suficientes de que os acusados Wilson de!Aro e Marco Antônio Pereira 
' 

checavam exaustivamente todos os I dados da contabilidade e 

determinavam a. realização de ajustes para a produção de resultados 

positivos. 

Ademais, existem provas suficientes das 

constantes interferências da diretoria. financeira junto ao setor de 

informática do Panamericano, com segufoias ordens para quem fossem 

encontradas lacunas nos sistemas, ~ermitindo adulterações dos 

números da instituição. 

Conforme depoimento da testemunha Robson 

Cley Sodre de Matos (fl . 7767), funcionário do Panamerícano 

responsável pela área de sistemas de v~ículos à época dos fatos, os 

funcionários da área de tecnologia da infdrmação eram subordin ados a 

Eduardo de Ávila, mas havia grande influência das áreas de 

contabilidade e financeira sobre o setor ! de tecnologia, de 1nodo que 

todas as solicitações e ram prontamente ~tendidas, parando o que se 

estava fazendo para realizar o atendimentq. 

O atendimento imediato de solicitações de outro 

setor, por si so, ainda que em ambient~ de vícios na separaçã e 

funções e de controles sobre os setores, não seria suficien~a 

Autos n• 0000310·82.2011.40:3.6181 
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1 

induzir conclusão de que a diretoria .financeira determinou a produf o 

de irregularidades na contabilização de carteiras cedidas. No entanto, 

h~ provas suficientes de mecanismo. criado para bu~lar a segurança Ide 

s1sternas, seguindo ordens da dirctona financeira, e que foram 

cumpridas pelo setor de Tecnologia ·da Informação. Tais adulterações, 

comprovadamente en.s·ejara.m a produção de números inverídicos sobre 

' ) a. situação financeira do Panamcricano. 

Marco Antônio Pereira afirma que recebia 

base real da informática· contendo todos os contratos da carteira ;ou 

cedidos, e agia pegando alguns contratos para modificar o status de 

cedido para carteira normal. Selecionava quais eram os contratos e 

indicava para a informática modificar, pois não conseguiria modificar 
1 

por conta própria. Também afirma que a área de informática. não te'ria 

condições para aferir as iricompatibilida'des e que pegava 

"aleatoriamc:;nte" uma gama de contratos cedidos que chegassem ao 

valor solicitado por Wilson, bem como pedia ao setor de informática que 
' 

,.. 1 retirasse a "travinha", possibílitando modificação para que o contra to 

passasse a constar como em carteira. Ainda .segundo Marco Antônio, 

essa comunicação podia ocorrer de forma indireta, em-que funcionário 

do Departamento de Contabilidade lidav.f.! diretamente com funcionário 

da área de informática .. 

Vê-se, portanto, que os participantes ~a·s 

reuniões mensafs para "ajustes"· de resultados produziram mecanismo 

para adulteração da contabilidade e não mediram esforços para garantir 

que fossem · alcançados res·ultados positivos artificiais. O acusado 

Marco Antônio afirma ·não te:r conhecimentos ·técnicos suficientes para 

compreender como a modificação dos sistemas era feita, mas 

Autos 11• 0000310-82.2011.408.6181 
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assim participava de seleção aleatória dejcontratos para modificação do 

status no sistema. Ainda que não houvesse controle sobre os números, 
1 

ou acompanhamento do crescimento do passivo ocu.lto, os ajustes 

produzidos pelos acusados permitiam alçançar a vantagem pretendida, 

qual seja, induzir em erro o mercado, ifi vestidores e o Banco Central 

quanto à situação financeira e patrimonial do Panamericano. 

Como dito anter iormente, não se trata de 

acidente, mas sim de atitude delibcradaJ com indiferença ao aumento 
i 

de riscos para o funcionamento e credibilidade do Sistema Financeiro, e 

que produziu desastre contábil em gra1;1 suficiente a com.prometer o 

patrimônio do Banco Panamericano. Portanto, o desconhecimento 

dos acusados sobre o montante ex:ato do passivo oculto do 

Panamericano não os exime da res~onsabilidade pelos atos de 
1 

manipulação dos sistemas de informação, que resultaram no citado 

prejuízo para a instituição financ~ira. De modo contrário, 

demonstra indiferença quanto aos ~anos que viessem a ser 

suportados pela coletividade. 

Demais disso, as alegações de Marco Antônio 

de desconhecimento sobre as irregulJ ridades praticadas não se 

compatibilizam com manifestação sob~e o trabalho de auditoria 

desenvolvido pela empresa Deloit. Marco ,Antônio afirma que a fraude 

poderia ser facilmente descoberta pela empresa de auditoria, posto que 

auditava o balanço, em especial a cartejra, a·s cessões de crédito, a 

captação e a área de informática, tendo ~cessç, a base da informática 

para confrontar com a área contábil. O acf sado também menciona que 

a empresa de auditoria recebia bases da cbntabilidade trimcstralme 

em que pode ria verificar o comportamen(o dos contratos, que ~ a 
1 
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cruzar com a base da informáLica, permitindo, assim, vcrifil ar 

divergências. 

Assim, o acusado Marco Antônio demons ra 

conhecimento sobre como seria possível cruzar informações para 

verificar as divergências de dados, tendo consciência das 

inconsistências que vinham sendo produzidas. Acrescente-se o fato de 

que cabia. à diretoria financeira acompanhar todos esses dados e que 

todas as contas eram repassadas nas exaustivas reuniões com 

participação de Wilson de Aro, Cláudio Baracat e Jair Ângelo Pito!. 

Mesmo com o agravamento da crise enfrentada 

pelo Panamericano, os diretores responsáveis pelas fraudes 

mantiveram-se inertes, até serem flagrados pela fiscalização do BACEN, 

sob circunstâncias em que a instituição sequer conseguia calcular o 

número exato do passivo acumulado. 

Como visto, a manutenção de resultados 

r) positivos fictícios tinha por objetivo manter ambiente para a capta,;:ão 

de recursos, que se tornaria mais difícil na hipótese da instituição 

começar a apresentar pr_ejuízos. Assim, a cada mês em que a dívida do 

Panamericano crescia e se mantinha oculta, aumentavam0se 

inadvertidamente os riscos para todos os que mantinham 

relacionamento com o Banco, incluindo instituições financeiras 

adquirentes dos créditos fictícios. 

Segundo dados da nova administração do 

Banco Panamericano, a data mais antiga em que foram identificadas 

alterações indevidas do montante da carteira de crédito correspond~ 

dezembro de 2008 (fl. 376 dos Autos nº 0002639-33.2012.403.6 
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Ademais, a. nova administração do Banco afirma que em relação as 
1 

fraudes na contabilidadé de carteiras de carteiras de crédito cedidas foi 

calculado prejuízo no valor de R$ 1.600.000.000,00 (fls. 661/693). 

2.2.2 Das fraudes envolvendo co~tabilização de liquidações 

antecipadas (item III da denúncia) 

As fraudes env,olvendo contabilização de 

liquidações antecipadas (item 111) tanlbém foram praticadas sob o 

contexto de manipulação da contabilidadb descrita anterionnente, com 

objetivo de mascarar prejuízos acumula.tios em contas da instituição 

financeira. Trata-se de expediente praticado na gestão do 
1 

Panamericano, utilizando-se de falhas dos sistemas de controle da 

informação, da ausência de segregação entre funções, e da falta de 

controles do mercado na negociação ide ativos entre instituições 

financeiras. 

A denúncia dest.aça essa espécie de fraude, com 

atuação direta dos acusados na contabílízação irregular de carteiras 

cedidas a outras instituições financeiras, 1 comei causa para prejuízo de 

R$ 1. 700.000.000,00 (fls. 661/693), segundo cálculos da nova 

administração. l 
No período de jan

1 
iro de 2007 a novembro de 

2010, os acu sados Luiz Sebastião Sando;val, Rafael Palladino, Wilson 

Roberto de Aro, Cláudio Baracat Saudale Marco António Pereira da 

Silva participaram da fraude para contaqilização indevida de carteira 

de crédito, nos casos de liquidações antecipadas por clientes 

Auws n• 0000810 82.20 11.103.6181 
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Panamericano, com o objetivo de produzir resultados positivos para a 

instituição financeira. 

A partícipação de Eduardo de Ávila e Marcrs 

Augusto nos fatos descritos no item lll, assim como no tópíco anterior, 

será analisada em capitulo"próprio sobre autoria dos acusados. 

Nos casos de cessões de crédito, quando os 

clientes antecipavam a liquidação de seus débitos perante o 

Panamericano, cabia a este repassar os valores ao banco adquirente de 
1 

diretos sobre o crédito. 

Assim, caso o .. cliente do Panarnerica no 

antecipasse o pagamento de determinado contrato que foi cedido a 

outro Banco, cabia ao -setor de contabilidade lançar em seu passivo o 

valor correspondente, posto que os valores deveriam ser repassados a 

instituição adquirente do contrato. 

Contudo, os denunciados intencionalmente 

deixaram de realizar a contabilização do passivo referente a liquidações 

antecipadas, com objetivo de atenuar prejuízos suportados pelo 

Panarnericano. 

Em esclarecimentos nos autos, Hamilton ,José 

(fl. 7767) menciona ter verificado casos em que créditos cedidos a 

outras inslituiçõcs já haviam _sido pagos pelo cliente, mas a operação 

permanecia pendente de liquidação perante a cessionária. Ainda assim, 

o valor pago pelo cliente · era contabilizado apenas como receita, 

sem c.onsiderar a despesa que teria de ser atendida em momeb.tó'/.,, 

posterior. (/ 
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O mascarament9 de dados contábeis, gerando 

resultados positivos, permitiu melhorar avaliação de riscos do 

Panamericano, possibilitando a flexibilização de provisões obrigatórias, 

conforme regulamentação do setor bancâ~io. 

O acusado Marco Antônio já havia explicado 

durante a investigação que, após pagamentos ou renegociações de 

dívidas, referente a contratos cedidos, erl=t necessário realizar recompra 

em outro banco, gerando um novo contrato (fl. 215/216). Ocorre que os 

novos contratos, decorrentes das rkferidas operações, também 
1 

passaram a ser cedidos, aproveitando) falha do sistema que não 

identificava CPF de clientes, além da inexistência de meios para 

acompanhar a situação de contratos n O:s sistemas do Panamericano. 

Esse mecanismo permitia formar saldos/reservas de valores, a custa da 

formação de passivo oculto que teria 

futuro. 
de 'ser regularizado em momento 

1 

1 

De ressaltar que ias reservas mencionadas por 

Marco Antônio existiam apenas como escrituração contábil, pois eram 

decorrentes de erro na contabilização de pagamentos relativos a 

contratos cedidos a outras instituições financeiras, produzido 

intencionalmente por parte dos acusados. As informações do acusado 

sobre ausência de mecanismo pára que as cessionárias 

acompanhassem a situação de contratos 90 Panamericano demonstram 

que não havia qualquer controle sobre os repasses de valores 

decorrentes de liquidações antecipadas, d ~ modo que o passivo poderia 

deixar de ser lançando na contabilidad~, a permitir a formação d 

1 saldos ficticios. 
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Segundo expõe Marco Antônio, o saldo qp.e 

deixou de ser utiliza.do para pagamento de cessionários foi senâo 

utilizado para amortizar débitos mais imediatos, a demonstrar que Jsc 

conhecia sobre erros de contabilização. Nesse sentido, deve 1er 

lembrado que as contas da instituição eram revisadas em reuniões 

mensais, com participação de Wilson de. Aro, ,Jair Angelo Pitol! e 

·') Cláudio Baracat. As provas de ajustes da contabilidade, decorrentes 

dessas reuniões, demonstram que, também no caso das liquidações 

antecipadas, a ocultação de passivo decorre de conduta dos acusadµs, 

com objetivo de garantir resultados positivos em balanços mensais. 

Ainda · assim, Marco Antônio alega que as 
1 

liquidações antecipadas não eram assunto das reuniões mensais, que o 

banco repassava o valor no vencimento que constava do contrato, não 

antecipadamente. Quando havia liquidação antecipada aguardava-se a 

data de vencimento único para repassar tudo de uma só vez, em 

processo automatizado. Nesses casos a tesouraria não olhava; a 

r) liquidação antecipada, apenas _via os venc_imentos pata pagar. 

·ora., a questão nem -precisa ter sido objeto, de 

reunião, · como afirma Marco Antônio. Como visto, o passivo oculto 

referente a liquidações antecipadas deu-se em razão da decisão de não 

contabilização do passivo decorrente das obrigações futuras com oú~ras 

instituições. Quem teria tomado essa decisão, senão a diretoria 

financeira em conjunto com o departainento de contabilidade? É 

razoável a explicação de que os números passaram despercebidos, 

quando os acusados afirmam que revisavam todos os dados e 

determinavam ajustes · manuais, com propósito de produzir 

positivo? 

Autos n.• 0000310-82.201 J .'10:1.6181 
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Enfim, foram P,roduzidas provas suficientes 

acerca da omissão contábil e do conhcci~ento de Marco Antônio sobre 

previsão para pagamentos de contratos com liquidação antecipada, 

demonstrando que havia instrumentos pi/tra controle dessas receitas. 

Além das apurações do BACEN, constam dos 

autos informações sobre apurações reaJihadas pela nova administração 

do Banco Panamericano e pela Comiss~o de Valores Mobiliários, que 

fornecem detalhes sobre o mascaramentd de passivo acumulados, como 

a resposta enviada pela CVM (fls. 151 / 157 do Procedimento 

' Investigatório Criminal nº l.34.001.007989/2010-19) e o Relatório PAN 

nº 039/2011, elaborado pela nova administração do Pana.mericano (fls. 

1219/ 1239 do Volume V do Apenso XIII). 

Segundo comunieado da Comissão de Valores 

Mobiliários (fls. 151 / 157 do Procedimento Investigatório Criminal nº 

l.34.001.007989/2010-19), o exame da rubrica contábil constante do 

grupamento do Passivo, conhecida como 1'Liquidações Antecipadas", no 

ano de 2007, revelou que "ao examinar, a subconta 'Recebimento de 

Cessão Antecipada' da mencionada rubric'a, foi possível verificar que, no 
1 

período de anãlise, essa recebeu l 6 íf lançamentos manuais que 

sensibilizaram contas de Ativo, Passivo e Resultado, sendo que, conforme 

já comentado, a. referida conta somente I deveria receber lançamentos 
automáticos. 

( ... ) 

É possível depreertder da tabela anterior que os 

lançamentos manuais foram realizados ora no último dia útil do mês, or 
1 

no primeiro, e tiveram por consequência a redução do Passivo 
' 
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'Correspondentes no País' e o aumento do Resultado - "Rendas !de 

Financiamentos•. 

O Relatócóo PAN nº 039/2011 (fls, 1219/ J,, 
do Volume V do Apenso XIII, menciona que "5. De acordo com o objetivo 

das contas de ªLiquidações Antecipadas", as mesmas deveriam receper 

la~çamentos automáticos (íi) relativQ aos Pagamentos de cessões, a 

antecipação de pagamentos efetuados pelos clientes e também as 

recompras · de parcelas cedidas, no entanto, constatamos que es.;.as 

contas foram alvo de uma série de lançamentos, todos manuais, que 

transitaram por todo o plano de contas, inclusive para contas de rend,as, 

gerando resultados ·indevidos com a majoração mensal dos saldos 

devedores,. conforme detnonstramos: 

( ... ) 

9. A título de demonstração, selecionamos o dia 

09/03/2010, onde a Contabilidade efetuou lançamento manual de R$ 

r ---..,
1 

783.410.302,27, mediante débito da conta de Liquidações Antecipadas e 

crédito da conta de Carteiras, sendo este, um lançamento típico de uma 

cessão de crédito e não uma "Recompra", como sugere o histórico' do 

lançamento. Na prática, esse tipo de lançamento era mensalmente 

utilizado para reverter a recompra fictícia, que foi realizada no ültimo .día 

útil de fevereiro, conforme demonstrado na tabela 4, acima." 

Portanto, encontra-se sufici~ntemente 

demonstrada a prática de fraudes contábeis, com objetivo ele mascarar 

prejuízos acumulados pelo Banco Panamericano. As evidêrnt ias 

demonstram não ser o caso de erro ou descuido, mas de dcliberfl

adu~teração de dados e desrespeito a regras de controle financeiro. L.:.-"-
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1 

2.2.3 Das fraudes envolvendo a manipulação de provisões para 

devedores duvidosos (item IV da denúncia) 

No período de 16/01/2007 a novembro de 

2010, os acusados Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, Wilson 

Roberto de Aro, Adalberto Savioli, Antqnio Carlos Quintas Carletto, 

Eduardo de Ávila e Marco Antônio Per~ira participaram de esquema 

para reclassificação do risco de contrato·s e redução de reservas para 

clientes em situação de inadimplência. 

A inicial acusatória trata de fraude contábil em 

baiancetes de janeiro de 2007 a outubrd de 2010, realizada sob duas 

modalidades planejadas pelos acusados. 

Na primeira modalidade, dívidas em situação 

de inadimplência eram transferidas para a empresa Panamericano 

Administradora de Cartões, não fiscalizadas pelo BACEN, com objetivo 

de liberar o Banco da obrigação de provisionar valores. A 

desnecessidade de provisão de valores li[berava recursos que serviam 

para a produção de resultados positivos pl .ra o Banco. 

Segundo a denúncia, a dívida acabava sendo . ' 
suportada pelo Banco Panamericano, uma vez que resultados negativos 

da Administradora de Cartões seriam suportados pela instituição 

financeira. Nesse sentido, apuraçõps do BACEN (Parecer 

Desup/GTSP4/Cosup-04-2011/ 0008, Ail.itos do Pt. 11 O 15361 ~ 
verificaram que valores transferidos pplo Banco Panameric?./2 

Panamericano Administradora de Cartões, não guardavam relação 
1 

Autos n• 0000310-82.2011.403.6181 
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serviços prestados, tendo sido realizados pagamentos de forma aleatóh a 

ou desacompanhada d~ documentação necessária. l 
O acusado Antonio Carlos Quintas Carlett , é 

' indicado como um dos , autores do plano para ocultar resulta<jos 

negativos, por meio da simulação de renegociação de dívidas em 

situação de inadimplência. Antônio Carletto e .Adalberto Savioli eram 

os diretores mais próximos d-a administraçã? da PanameriCl:1/IlO 

Administradora de. Cartõcs
1 

e juntamente com Wilson de Aro, Raffel 

Palladino e Luiz Sebastião Sandoval teriam atuado diretamente na 

transferência de carteira de crédito cm situação de. il'!,adimplência para 

a empresa Panamericano Administradora de Cartões. 

A necessidade-de provisão de fundos para casos 

de inadimplência, citada nos autos como PDD (provisões para devedores 

duvidosos), constitui imposição regulamentar do Banco Central do 

Brasil quando verificado atraso de clientes no pagamento de débitos 

contraídos com instituições financeiras. 

A fraude para produção artificial de resultados 

positivos possibilita liberação recursos que necessariamente seriam 

utilizados para o provisionamento, pc·rmitindo que sejam direcionado's a 

outras finalidades. 

Com a transferência. de títulos em situação de 

inadimplência para a empresa de cartão de crédito, os resultados -da 

instituição eram melhorados artificialmente à medida que melhorav-am 

as projeções s.obre o risco .das operações administradas pelo banco. 

Além disso, os títulos transferidos a empresa administradora de cart". s 

1\ulos n• 0000310-82.2011.403.6181 
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se tornavam invisíveis para o BACEN, RUe não realizava fiscalização 

sobre as operações envolvendo a empresa administradora de cartões. 

As regras para provisionamento de valores pela 
' ' Administradora de Cartões são mais flex~veis, gerando economia para o 

grupo econômico como um todo. 

Ocorre que a tramsferência da dívida não tinha 

respaldo em efetiva relação comercial entre o Banco e a administradora 

de cartões. Como demonstrado por comll]nicações eletrônicas trocadas 

entre os acusados, o principal objetivo de t<etirada de contratos do 

Panamericano era "li1npar" a carteira da •instituição dos contratos com 

perspectiva de inadimplência, pois a manutenção dos títulos na 

instituição serviu, em momento anterior, , para demonstrar rob1.1stez do 

banco e ajudar na captação de investimentos. 

A transferência de contratos, em si sô, não seria 

considerada ilícita, desde que cumprida~ exigências que garantem a 

segurança da operação. Apenas se a retirada dos contratos, de fato, 

desobrigasse o banco de futura inadimplência, é que haveria 

justificativa para a redução de provisões c/ue as·seguram o cumprimento 

das obrigai;ões. 

Não foi o que ocorreu com o Banco 
1 

Panamericano, pois se comprovou à confusão patrimonial e 

administrativa com outras empresas do grupo econômico, sobretudo 

com as empresas Administradora de Cartó,es e Prestadora de Serv,ços. 
1 

A transferência <ílc contratos de client 

Banco para a empresa de cartões ocorri~ mediante 

<)fi 
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dívidas, com modificação das datas de vencimento. Novos contratbs 

era:rr:i gerados, sem atraso nos pagamentos .. . j 
Segundo Antônio Carl.os Quintas Carletto, m 

. • 1 

março de 2006 foi informado da decisão de transferência da carteira de 
1 

cartões para a administradora, tendo recebido explicaçào de que 

haveria. vantagens regulares é razoáveis, em ra7.ão da Oexibilidade tio 

provisionamento de devedores duvidosos. Por isso, .a carteira de cartões 

estava voltando para a }\.dmínistradora, .onde sempre deveria .estar. 

Ademais, segundo Carletto, o processo ·de 

transferência de um banco para a administradora, não era operação 

simples. Essa migração envolve as chamadas bandeir.i:s, os 

adquirentes, a processadora de cartões e as equipes internas de 

operação de crédito, cobrança e de contabilidade. 

Em ata de reuni.ão realizada em 08/05/2006, 

entre representantes do Panamericano e da empresa Fidclity (Jls. 

,.-
1 

1213/ l218verso, do Volume V, do Apenso XIII), consta orientação para 

"no momento em que as contas forem migradas·para aADM.PAN, .osju:ros 

não serão mais apurados a partir desta data, já que os dias de atraso 

das novas contas estarão = zero. Somente . serão novamente startados 

(apurados), a partir dos próximos vencimentos~. No item e da referida ata 

consta informação que teria sido esclarecido pelo PAN que "Todas as 

contas hoje no banco são de .conhecimento do BACEN, ao serem migradas 

para a ADM com zero dias. de atraso, · passarão a ser reportadal? à 

Receita e não mais ao BACEN'. 

Em outra ata de reunião, que conta· co1:1t~
7 

participação dos representantes do Panamericano Elio Perrucci e ·.ríé 

99 
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Santos, consta que "a) Contas que estive1rem no Serasa e sem acordo ao 

serem migradas, não entrarão no Serasa 'novamente, já que seus dias de 
1 

atraso estariam zerados. A conta origem sai do Serasa, e a nova não 

entraria neste caso. A carteira ADM som~nte entraria rio Serasa, após o 

vencimentos futuros e dias de atrasos alc4nçados". 

O e-mail de 16/05/2006, enviado por Márcio de 

Souza Amorim expõe a estrutura que el'i tava sendo organizada pé;i.ra a 

migração dos contratos e menciona comunicação de clientes sobre a 

mudança do banco para a administrador~ (fl. 1215 do Apenso XIII). 

Os e-mails trocados entre Rubens Ogawa, 

Adalberto Savioli e Antônio Carlos Qi intas Carletto, entre outros 

envolvidos com a migração de contrr tos, expõem os critérios e 

procedimentos para a transferência de contratos do Banco para a 

administradora de cartões. Os diálogos Jvidenciam a necessidade de 

acordo de cobrança para que haja íl transferência. Também ê 

perceptível a urgcncia de Adalberto Savioli para que ocorra a migração 
1 

de carteiras, tendo em vista reflexos impoh antes para o cálculo de PDD 

mensal. 

Portanto, o objetivo principal da migração nã.o 

era reorganizar a administração, transfeljindo contratos ao local onde 
1 

deveriam estar. O objetivo, tratado abertamente pelos acusados, era 

reduzir as provisões para devedores duvidosos, no momento em que o 

risco de quebra da instituição era iminente. 

A possibilidade de insolvência era eviden~ 

assim como o incremento dos riscos com a rei:iução de provisõe~~ 
1 

garantem o cumprimento de certas obriga~ões. 

Auto,ç n• 0000310-82.2011.40:3.6781 
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AI - d. d. d · I_ em isso, o proce 1mcnto e m1gra9ao 

mostra-se dúbio quanto à equalização de recursos entre o Bane~ e 

administradora de cartões. No caso, se um contrato integra carteira leio 

Banco, e, após renegociação, é zerada dívida: com o Banco I e 

refinanciada perante a administradora de cartões, espera-se que h?ja 
i 

contrapartida financeira em favor do Panamericano. Ou seja, se, a 

.r'I administradora de cartões passou a gerir a cobrança dos contratos 

renegociados, auferindo os pagamentos a partir de certa ciata, haverá Ide 

existir contrapartida ao Banco pela carteira de contratos que deixou Ide 

administrar. 

Segundo a testemunha Elio Edson ;(n. 
776/778), não foram identificadas contraprestações da administradóra 

de cartões para o Banco Panamericano, sendo identificados 2073 

contratos em situação de inadimplência migrados, somando o valor 

total de R$ 5.531.741,44. 

Segundo Cláudio Baracat, co~ a renegociação 

ocorria quitação com o Banco, sendo feito novo contrato com, a 

administradora de cartões, o que mexe na PDD. 

No mesmo sentiçlo, Rafael Palladino afirma que 
1 

a administradora de cartões era fia.dora da operação, em razão 1do 

crédito fornecido pelo Banco, sendo a .. migração procedimento norryat 

em que a Administrad_ora quitava o cont_rato. 

Não obstante, restou demonstrada intcrísa 

confusão patrimonial entre as empresas do grupo Sílvio Santos. ·No caso 
1 --

especifico da Administradora de Cartões, foi demonstrada vulto ·· 

movimén tação de recursos provenientes do Banco Panamerican , 

Autos riº 0000310-82.201I.40:i.6181 
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' comprovação adequada de despesas ou de documentação relacionada a 

operação. A conclusão sobre tais movimentações é de utilização da 

Administradora de Cartões para transferência e retirada de recursos do 

Banco Panamericano, com objetivo 

poderiam ser quitadas pelo Banco. 

de !atender a despesas que não 
' 

É possível vislqmbrar que também no caso de 
1 

transferência de carteiras para a Administradora de Cartões os recursos 

que poderiam ter sido utilizados para contrapartida ao Banco são 

provenientes do próprio Banco Panamericrno. 

Por seu turno, nos casos em que a 
' 

Administradora de Cartões sofre com per~as decorrentes dos contratos 

renegociados, o intercâmbio fraudulento de recursos entre empresas do 
1 

grupo permite que a retirada de recursos do Banco Panamericano para 

socorrer essa necessidade, tudo a revelia dia fiscalização do BACEN. 

Demonstra-se, pçiis, que a transferência de 

contratos não reduz os risc~s- para as [ operações do B~co, e não 

justifica a redução de prov1soes que ~arantcm o cumprimento de 

obrigações pelo Panamericano. 

Não fosse suficielilte, no dec'orrer da instrução 

processual foram produzidas provas de q4e o procedimento de migração 

de carteira não se deu com o cumpriment,o de formalídades necessárias 

para a renegociação de contratos, indican'do que foram realizadas como 

mera simulação para justificar a saída de contratos que impunham ao 

Panamericano a constituição de PDD. 

Segundo expõe1 Adalberto Savioli, 

102 
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específicas, seguindo Resoluçã.o n" 2682 do Banco Central que permite 

certa margem de flexibilidade para as hipóteses em qile podem. ,I er 

realizados acordos. Em decorrência dos acordos, ocorria a modifica -ão 

do ratíng de contratos. 

1 

Expõe Adalberto que muitas operações que 

estavam no Banco deveriam estar na Administradora, mas ficaram ,no 

Banco para demonstrar carteira maior, patrimõnio maior, favorecend9 a 

captaçã.o. Assim, as operações relativas a cartões estavam no Banco ~or 

estratégia para favorecer a captação de·recursos do mercado. 
1 

' Contudo, no momento em que os contratos 

passam a apresentar inadimplência, prejudicando a avaliação da saüde 

da carteira do Panamericano, os diretores envolvidos decidem mover a 

carteira para a Administradora de Cartões. 

A testemunha Elio Sou7,a (fl. 7767) relata tjue 

no processo. de negociação com clientes zerava-se o salçlo com o banco e 

" \ entrava-se com novo contrato na administradora, no mesmo valor, com 
' 

atraso zero. Além disso, segundo a testemunha, no sistema de cobramça 

permanecia o contrato original, para que fosse dada continui~de 
' 

ao ·processo de cobrança. Ainda acrescenta que a operaç.ão Jião 

mudava nada, 'porque os contratos estavam no 

cobrança e o atraso do cliente permanecia o original. 

sistema para 

1 

A testemunha não deixa claro se à renegocia.9ão 

estava amparada em algum fato novo, como um bem dado em garantia 

ou pagamento de entrada. Mas ainda assim estranha o fato de 

não ocorria mudança dos valores em sistemas do Banco e 

continuavam· responsáveis pela realização de cobrança. 

Autos n• 0000310-82.2011 .403.6181 
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A nova administrà.ção do Panamcricano informa 

à fl. 377 dos Autos nº 0002639-33.2012.403.6181 ter constatado 

projeto para migração de carteira de cartõ,es de crédito para melhorar os 

índices de provisão para devedores duvidpsos do Banco. Para que fosse 
' 

feita a transferência seria necessário com'.unicar ao cliente da mudança 

do Banco para a Administradora. 

Segundo o Memor:,,.ndo Interno nº 007 / 11, foi 

efetuada verificação por amostragem na !carteira de crédito de cartões 

transferidos para a Panamericano Administradora de Cartões em 2007, 

relativamente a 163.163 contratos, visando identificar se os clientes 

foram . contatados pata acordos ou 1efinanciamento e . ~e foram 

comunicados sobre a mudança de Ba,nco para a Adm1mstradora. 

Segundo termos do documento: 

"Do universo menciçmado acima, foram. selecionados 

pela Cobrança, aleatoriamente, 300 clientes (ppr CPF} e solicitados à Assessoria 

Cu.n.h.a e Porto, em 01/08/2011, o envio de pelo menos 50 documentações 

pertin.en.tes ou gravações atestando as suas renegociações realizadas e 

contratadas. Entretanto, após várias solicitAções e insistência. da área de 

Cobrança (Claudio Cleto/ Mário Zuccare), foram recebidas apenas cinco (5) 

gravações das quais, uma delas, ficou evidenciado que não houve 

renegociação (negativa do cliente - confrato nº 110642 - contato de 

21/03/2007, por Ana Paula/. Em nenhum! momento da gravação houve 

menção do atendente quanto à mudança do Cedente da operação. 

Citam.os as quatro (4) gravações apresentadas le ou11idas: 

( ... } 

Da mesma 

amostragem, 200 clientes (por CPF) 

Aut.o.~ n• 0000JJ0-82.2011.403.6181 
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Magno, também em 01/08/2011. Contudo, até 05/09/2011, a emp sa 

não localtz.ou nenhum dos contratos listados, 

Conclusão 

Diante do exposto, considerando que lista os 

contratos por amosfragem (500) e dentro do período inicial das transferênc:..'iasl do 

Banco para a Administradora de Cartões, concluimos que inexisfem 

evidências contundentes de que foram cumpridos os contatos vi.sand;, à 

renegociação da totalidade dos contratos de car.tões vencidos, bem corno 

a respectiva formalizaçiio dos mesmos," 

Nesse sentido, infonna a testemunha Elia 

Souz,a (fl. 7767), que nas renegociações havia o dever de gravai' e 

guardar as chamadas com os clientes, e, segundo parecer :do 

departamento jurídico, a formalização legal ocorre mediante aceitação 

do cliente, ainda que por telefone, Ainda segµndo a testemunha, a ~ós 

a empresa Fidelíty e fetuar a transferência do contrato do banco para a 

administradora de cartões, automaticamente encaminhava relatório 

,.l para a Contabilidade do Banco, para que fosse feita "contabilização". 

Contudo, a nova administração do 
1 

Panamericano e a empresa de cobrança Operandi Assessoria Técnica 

S/C informam que não possuem as gravações de ligações telefôni6as 

relativas às renegociações de dívidas com clientes (fls. 9573/9571 e 

9837 /9839). 1 

Percebe-~e que a urgência cm realizar J a 

migração de carteira, com o objetivo abertamente declarado de reduzi)r a 

provisão para devedores duvidosos, levou a transferência de contr/;t-t:6/' 

sem observar as cautelas exigidas. F'alha.s 

indicam a prática de simulação das renegociações com o 

105 
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respaldar a transferência de contratps. Mesmo que não fosse 

conseguido contato com clientes, os contratos acabavam sendo 

migrados, pois a administração do Bancq tinha urgência em ajustar as 

provisões para devedores duvidosos. 

Sob a justifica.tiva de terceirização do contato 

com clientes, os diretores do Panamericano envolvidos com o projeto 

imputain a terceiros a falta de comunicação sobre transferência para a --" 

Administradora de Cartões. 

Seria justificativa perfeita, pois os diretores 

envolvidos demonstram ter tomado todas as providências necessárias. 

Eventuais falhas, segundo linha defensi'va., devem ser imputadas as 

empresas que prestaram serviços ao Banco e descumpriram com o 

contratado, pois não obtiveram a.nuêncik de todos os clientes e não 

armazenaram documentos e gravações relativos às renegociações. 

. . _ . No entanto, taisj ~aJ_11as na comunicação a 
chentes eram prev1s1ve1s, cabendo aos admm1stradores do Banco ;,;elar 

pela regularidade das operações, sobretuq.o quando se tem por objetivo 
' 

reduzir provisões que conferem seguranç'a aos credores da instituição 
1 

financeira. 

Cientes da possibilidade de falhas e assumindo 

o nsco pela irregularidade do procedim~nto, os diretores envolvidos 

empreendem farsa para retirar os contratos da carteira do 

Panamericano. Outrossim, fraude aind~ maior é consLatada ao se 

comprovar que existe intensa confusão p:atrimbnial entre o Banco e a 

Administradora de Cartões e que os ~ecursos saem do Banco 

Aut.o.s n.• OOoO;H0-82.'2(}1 ].-103.6181 
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retornam por meio de empresas do grupo, cm razão de divers s 

simulações praticadas pela cúpula da instituição (ilem IX da denúnciat'· 

Comunicacões eletrônicas entre Rafa 1 

Palladino, Wilson de Aro e Adalb~rt~ Savioli, na data de 26/04/2016, 

demonstram que o principal objetivo da transferên~ia de contratos ent~~ 
1 

o Banco e a Administradora de Cartões era reduzir .o impacto sobre a • • 1 

provisão para devedores inadimplentes. Rafael Palladino fala e,m 

provisão de 360 dias na _Administradora. O Wilson ressalta que o 

problema é na PDD do Banco e não da Administradora, sugerin{lo 

transferir parte das renegociações para a administradora no intuito tle ! 

evitar PDD no Banco. 1 

Segundo Relatório PAN nº 038/ 11, no periotlo 

de 16 de ja neiro a 19 de dezembro de 2_007, foram transferidos 114 .204 

contratos de cartão de crédito do banco para a empresa administradora 

de cartões de crédito do .mesmo grupo econômico (fls. 1213/ 12J8verso, 

do Apenso Xlll, Volume V). 

Não cabe questionar para a apuração do crime 
. ' 

de gestão fraudulenta se os acusados deveriam ter adotado 

procedimento mais célere, extremamente célere, ou mais demorado para 

eventual migração de contratos. A quest.ào que se impõe diz respeitb à 
1 

lisura do procedimento e_scolhido pelos diretores do Banco, se 

executada com observância da regulamentação vigente, ! e , 

principalmente, se hã. elementos de simulação conhecidos pelos 

acusados, com objetivo de 'cooferir respaldo legal para práticas 4ue 
aumentam os riscos de prejuízos ao Sistema Financeiro. 

107 
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Ao decidirem qub as renegocia.ções seriam feitas 
' 

por contato telefónico, os diretores envolvidos se responsabilizam por 

garantir adequado registro da operação e guarda da documentação. Ou 

seja, em vista da clara finalidade de, no menor tempo possível, 
1 

desobrigar a instituição financeira de provisões necessárias para 

prevenir riscos ao sistema financeiro, o~ dirigentes do Panamericano 

e da Administradora de cartões assu111em a responsabilidade pelo ( 
._J 

procedimento adotado, para que seja realizado e documentado 

adequadamente. Não cabe alegar que essa responsabilidade cabia a 

terceiros, conhecidos os riscos envolvidos e tendo a sua disposição 

os poderes de prevenção e correção. 

A conclusão é de que os acusados envolvidos 

com o projeto de migração sabem que nada muda para o Banco 

Panamericano com a migração de contrat0s. 

Os riscos para a instituição permanecem os 

rnes1nos, pois sequer há documentação d'a transferência das operações 

para a Administradora de Cartões. Não !obstante, ocorre redução das (.J 
provisões para devedores duvidosos e retiira•se do BACEN a visibilidade 

sobre os riscos envolvendo os contratos. 

1 

Os dirigentes de \nstituições financeiras devem 

agir com responsabilidade no desempenho de suas atribuições, e 

subordinam·sc às nonnas estabelecidas, para o setor, com vista a 

' minimizar riscos de possíveis prejuí7.()s. 1tão se trata de perquirir se a 

administração do Panamcricano agiu Ide forma mais ou menos 

conservadora, mas questionar se o mercado foi induzido cm erro quant 

à regularidade de operações de rene:gociações de dívidas, c · 

A utos rt" 0000310·82.20/ 1.403.6781 ' 1()8 
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transferência de contratos para empresa que não era fiscalizada p lo 

Banco Central. 

O mecanismo empreendido no projeto de 

migração de contratos, com vista a redução de provisão para devedores 
1 

duvidosos, destoa da preocupação mencionada por Luiz Sebastião 
1 

Sandoval, que se refere a formação de PDD como grande preocupação 

da holding, para que fo&se feito corretamente. 

A migração dos contratos do Panamericano 

p~a .ª administrado~a de cartões de crédito ficav~ ~ cargo da ~mpr~sa 

F1dehty, que postenormente encaminhava relatono para a area Ide 
., 

contabilidade do banco, para que fossem reálizadas as alterações 

necessárias (íl. 7767). 

Se não existe prova das renegociações, como 

afirmar que o banco se desobriga em relação aos contratos transferidos 

para a administradora de cartões? E no cenário de crise, como f se 

-1 poderia pensar em redução de provisões obrigatórias sem adequada 

documentação das operações? 

1 

Portanto, as evidências demostram que ias 

supostas renegociações foram realizadas tão somente a pretexto Ide 

justificar redução de provisão para devedores ioadimplcntes, manticlos 

os. riscos para o Banco. Ainda quando ocor.rida a comunicaçã~[ a 

clientes, nada se altera para fins de cobrança da dívida, permanccert o 

os valores originais e a cobrança realizada por funcionário jdo 

Panamer ícano. 

Autos n • 0000.110-82.20 11. 403. 6181 
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Demais disso, é 1questionável a ideia de que o 

Panamericano não teria responsabilidade; sobre eventuais prejuízos que 

viessem a ser suportados pela empresa administradora de cartões. 

Com efeito, fica ~astante claro no decorrer da 

instrução processual o quadro de colifusão patrimonial existente 

entre as empresas do grupo econômico, sobretudo entre o Banco 

Panamericano e a Panamericano Administradora de Cartões. Os 

acusados são uníssonos em afirmar que grande parte de seus 

dividendos eram custeados pela empresh Administradora de Cartões, 

além da prestaçã.o de serviços de diretbres e funcionários do Banco 

Panamcricano a outras empresas do• grupo, como no caso da 

administradora de cartões. 

O acusado Antõliio Carlos Quintas Carletto 

afirma que era diretor de cartões, mas exercia apenas atividade 

comercial da área de cartões. Que em 20.07 foi surpreendido por saber 

que a administração da carteira não esta'l.la. com a administradora. Aduz 

que toda a unidade de contabilidade e finanças subiu para. Wilson de 

Aro, e toda a unidade de crédito e cobraàça foi aloca.da na diretoria de 

Adalberto Salvioli. 

exercício da função 

1 

Segundo Antônio 

de diretor de cartõbs 

Quintas Carletto, no 

tentou entender o modelo 

estabelecido pela área de crédito de AdalJ,erto, Savioli, mas nunca lhe 

foi oferecido nem o modelo de crédito e +em o modelo de cobrança. O 

acusado ainda menciona inconsistências que teriam sido verificadas em 

processos de re negociação e efeitos para a formação de PDD, mas 

teria tido tempo para obter os esclarecimentos necessários, em raz,le0'-à 

ter sido desligado da administradora de cf rtões. 

11(1 
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A seu turno, Adalberto Savioli· afirma que a 

contratado pelo Panamericano, mas prestava serviços par:a a leasi~ g, 

consórcio e parca a administradora, porque todo . o crédito e toda a 

cobrança que acontecesse nessas empresas teria que faz..cr, sendo m 

terceiro diretor. Acrescenta que seu papel dentro da dir-etoria de cart'ão 

era aprovar os créditos e cobrar inadimplentes. 
1 

1 
Também são mencionadas inúmeras despesas 

' referentes ao Banco que vinham s-endo suport.adas pela ádministrad9ra. 

de cartões, co·mo no caso da contratação do escritório de advocacia Ide 

Gianfrancesco Genoso. 

Tais circunstâncias de absoluta 

patrimonial entre as empresas eram de· conhecimento dos acusados, 
1 

que não objet.avam prestar serviços como pessoa jurídica em diversas 
. . 1 

frentes do grupo econômico. 1 

A. d - · d · I 1n a que nao tivessem po er para impor: a 

adequada separação entre o Banco _Panamericano e as demais empre~as 

grupo, _os acusado~, sobretud_o os direto~es relacionados ao ~roj~to Ide 

m1graçao de carterras, poderiam concluir sobre as consequenc1as Ide 

seus atos, em reduzir a provisão para devedores duvidosos, com o clro 
objetivo ·de melhorar. resultados para o balanço patrimonial do BancoJ 

1 

Persiste a questão, a transferência de contratos 
. . 1 

em situação de inadimplência para a administradora de cartões torna o 
. ' 1· 

Banco Panamericano imune a perdas. em razão de descumprimento <ilos 
1 • 

supostos acordos de renegociação':> A resposta é negativa, na medida ;em 

qJ.le a confusão patrimonial instalada entre as empresas possibilita j 
uma venha a ser responsabilizada por obrigações inadimplid 

Autos nº 0000~11(/..82.2011.403.6181 
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outra. Portanto, mantidos os riacos para o Banco, também devem 

ser mantidas as provisões para devedores em situação de 

inadimplência, nos m.oldes que sJriam necessar1os caso as 

renegociações tivesse sido realizadas Jerante o Panamericano, com 

manutenção dos contratos na instituiçko. 
1 

Assim, a migraçãp de carteiras do Banco para a 

administradora pode ser compreendida: como manobra, subterfúgio 

para desobrigar o Panamericano da manutenção de provisões exigidas 

pela regulamentação do setor bancário. 1'ais renegociações, conquanto 

forneçam fundamentação contábil parai a migração de carteiras do 

Banco para a administra.dora de cartões1
, não reduzem os riscos reais 

das operações com devedores inadimplentes. para o Panamericano, 

riscos estes conhecidos pelos acusados por ocasião da execução do 

projeto de transferência. de carteiras. 

Mais uma vez be percebe a. utilização de 

manobra contábil, com finalidade de melhorar resultados da instituiçã.o 
1 

' 
G 

financeira, em completo desprezo a.os possíveis danos que viessem a ser (_,1 
causados para investidores e clientes, bbm como para a segurança e 

credibilidade do Sistema Financeiro Naciohal. 

Em relação ao segundo expediente 

mencionado pela denúncia para manipuihção de dados relacionados a 

devedores duvidosos, trata-se da extinção formal de operações com 

inadimplência, substituídas por nova operação, com objetivo de alterar 

prazos de vencimento dos contratos. Em rb ão das mudç1.nças no tempo 

de inadimplêncía dos contratos, eram I modifica.dos os ratings Se 

contratos de créditos, além de criar ~mbiente para desobri 

constituição de PDD. 

.,<lutos n " 0000310-82.2011.103.6181 
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Segundo Adalberto Saviolli, quando o BACÉN 

esteve em 2010 auditando o Banco, foi apresentada política k e 

renegociação de dívidas, com base cm interpretação do artigo 8º, "incj~o 

1 º", da Resolução nº 2682, de 21 de dezembro de 1999, que admitia 

reclassificação de risco por fato relevante ou amortização significativa, A 

política dizia. que, send_o pago 20% do contrato, ou sendo feho 
~, 

1 pagamento de entrada, podia ser feita renegociaçã.o da dívida c9m 

,etorno do rating, em que o statu.s era automaticamente modificado 

para "A". Ainda. afirma que o BACEN analisou a política e comunicou 

que não concordava, exigindo que dali em diante fosse feita alteração 1de 

rating de. fo.ma gradativ~, conforme fossem realizados os pagamentos 

pelos clientes. 

Adalberto chega a mencionar que, como 
' 

funcionário do Banco,. não teria espaço para conversar sobrei a 
1 

interpretação da resolução, ao mesmo tempo em que afirma ter sido o 

autor da política sobre r~ncgociação de contratos com mudança. Ido 

r': rating. Também menciona episódio quando, ao assumir a diretoria de 

crédito e cobrança, verificou operações que estavam classificadas como 
• 1 

"À" e "B", mas que deveriam estar em "D" e "E". Segundo Adalberto, o 

caso foi levado a Rafael Palladiho, que disse não have r como realiza;r o 

ajuste, mandando que fosse acionada a cobrança para regularização 

dos processos. 

Segundo a Resolução nº 2.682, de 21 : de 

dezembro de 1999, as operações de crédito das instituições financci'ras 

devem se classificadas, erri razão da perspectiva de. a.dimpfemento s 

obrigações, entre notas "AA" (melho, nota) e "H" (pior nota). 

Autos n• 0000310-8Z.20I.IA03.M8I 
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Ocorre que fdi verificada a adoção de 

mecanismo para modificação da classifübação de contratos, que saíam 

do status "H" para "A!'. 

Conforme se depreende dos autos, no momento 

em que o BACEN determinou ao Pananiericano a revisão da política 

de reclassificação de contratos, ainda não tinha conhecimento 

sobre as dificuldades enfrentadas pelo Banco, como o gravíssimo 

comprometimento do patrimônio da instituição financeira, que 

vinha sendo ocultado dos balanço~ mensais produzidos pela 

diretoria financeira. Sob esse contexto, !ainda não estaria evidenciada 

possível intenção do Panamericano 1de artificialmente melhorar 

resultados financeiros que seriam expostps ao mercado, demonstrando 

saúde e regularidade que não correspondi!¼m a realidade do Banco. 

De fato, algumas evidências apontam que a 

adoção do procedimento tinha como obj<;:tivo melhorar a avaliação de 

contratos, supostamente renegociados·, possibilitando reduzir o 

contingenciamento de recursos do PDD. 1 e 
O procedimento adotado nos casos de 

renegociação aparenta ser mais do que "pouco conservador", 

considerando que os contratos eram de imediato reclassificados para o 
1 

status "A", independentemente do tipo de renegociação empreendida, ou 

ainda sem informações claras sobre o comportamento de clientes. 

Sem adenlrar em conceitos da área econômica, 

não há como considerar que a mera ren egociação de débito te~ 

condão de transformar inadimplência e~ um crédito classifi~~ om 
1 

status "A". 

Attlos n." 0000310-82.2011.403.úlBl 
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Ademais, não há como considerar coincidéndia 

que a política de classificação tenha se torna.do menos conservadf a 

justamente quando o banco enfrentava dificu~d~des financdras. 1[al 

política foi utilizada, na verdade, como subterfug10 para a retirada ~e 

recursos de provisões obrígaLórias para outras despesas do Banco 

Panamericano e das empresas do Grupo Sílvio Santos. 

Conforme mencionado anteriormente, o Banco 
1 

Panamericano vinha apresentando dificuldades antes de 2007, senpo 

motivo de preocupação de diretores a continuidade da instituição. 

Segundo Antônio Carlos Quintas Carleto (fi. 10812), entre 2006 e 
1 

2007 houve crise de liquidez, na qua:l Wilson de Aro maniféstàva 

preocupações com o baixo nível de caixa, sendo o momento em que 

começaram a fazer cessões de crédito. 

Em vista das dificuldades financeiras 

enfrentadas pelo Panamericano, parece natural que o Banco busca~se 

aumentar suas reservas contra riscos de inadimplência dos clientes. 

Contudo, a política segue sentido inverso, flexibili~ando regras de 

proteção do sistema financeiro, mediante procedimento que retirtj. a 

transparência das operações para o mercado. 

De falo, a Resolução nº 2682, de 21 de 
1 

dez,embro de 1999 do Banco Central do Brasil prevê instrumento <que 

permite alguma flexibilidade para estabelecimento de polí tica em ca$0S 

de renegociação. Todavia, a reclassificação de contra,tos, de imed4to, 

para nível-A, demonstra claro excesso na valoração dos ativos do Banco, 

em desproporção aos riscos envolvidos no conjunto das operações. 

Au.tns n• 0000310-82.2011.10S.6181 

/,,, 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

6º VARA FEDERAL CRIMINAi, ESPECJAl.[ZADA ~~M CRIMES CONTRA O SISTEMA 
~'INANOETRO NACIONAL E EM LANAGEM DE VALORES 

O sistema de classificação de créditos impõe 
1 

uma gradação das notas, entre "H" e "AÂ", que deve ser observada com 

responsabilidade pelos gestores do Ststema Financeiro, a fim de 
1 

garantir a máxima transparência sobre a saúde de carteiras de crédito. 

A flexibilidade permitida pela resolução do 
1 

BACEN não pode ser compreendida como total liberdade para 

estabelecimento de política de reclassificação de créditos, atendendo ao ·,_. 

que melhor favorece a p rodução de resultados positivos para a 

instituição financeira. De modo contrârio, deve prevalecer nesses casos 

a transparência e responsabilidade na avaliação do risco das operações, 

sob pena de vulneração da credibilidade e da segurança, necessãrias 

para funcionamento do Sistema Financeiro. 

A reclassificação do rating de contratos, 

melhorando status para além dos riscos que envolvem o negócio, retirou 

do mercado a possibilidade de conhecer a realidade financeira do Banco 

Panamericano. Demais disso, o Banco Panamericano já apresentava 

resultados positivos ficticios em seus balanços mensais, conforme U 
consta dos itens II e III da denúncia, somando-se agora uma carteira 

muito bem avaliada, ou melhor, autoavaliada. Todos esses aspectos 

convergem para induzir em erro investidores, o mercado e o Banco 

Central do Brasil, transmitindo a ideia de regularidade financeira, 

enquanto se mantinha passivo oculto em proporção capaz de superar o 

patrimônio do Panamericano. 

Por fim, as provas dos aulos demonstram que a 

reclassificação dos contratos, scguh1do a política demonstrada 

Adalberto Salvioli, tinha também o objetivo de produzir resu 

positivos para o caixa do Banco '--7"> 

Autns n,• 0000310-82.2011.403.6181 
116 



. 
. 
. 

. •
. , . 

. 

01308'7 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

6ª VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA ~:M CRJMES CONTRA O SISTEMl ' 
FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES 

classificação da carteira favorecia a captação de recursos p , la. 

instituição, além de permitir redução na provisão para devedor·· s 

ina.dimplentes. 

Em e-mail dirigido para. Adalberto Savioli m 

08/09/2009 é mencionada a necessidade de redução de valores cóm 
. 1 

PDD, dos ratings "E", "F", "G" e "H.", com objetivo de alcançar 

fechamento com determinado valor projetado (íl. 1666). 

Em outros e-mails, trocados entre Vinidus 

Ma.ndaro Pinela e Mareio Nascimento (il. 1666), são mencionadas regras 
1 

para mudança de prazos de vencimento de contratos de créditos 1do 

Panamcricano, o que implicaria modificações do Sistema IGC que 

deveriam ser feitas pelo fornecedor do aplicativo. 

Em comunicação de 28/06/2010, Ma,::co 

Antônio Pereira fala para Mareio Nascimento e Vinícios Mandaro, cpm 

cópia para Eduardo de Ávila, Adalberto Savioli e Wilson de Aro, que o 

,.." critério utilizado para apurar o rating, na situação de contagem em 
) 

dobro no Sistema Pansolution, estaria em desacordo com o que foi 

definido pelo setor de Cobrança, gerando um PDD adicional de R$ i40 

milhões: 

Em 29/06/2010, Eduardo de Ávila respor;ide 

ao e-mail de Marco Antônio, afirmando que o sistema se c01nportou 

exatamente como a Cobrança solicitou, conforme solicitado por 

Wellington em e-mail de 09/06/2010. 

Dessa vez, quem responde a Eduardo' é 

Adalberto Savioll em 29/06/2010. Segundo Adalberto menciona, ;er 1/ 
preciso "resolver o impacto". Ainda fala em "conceitd' de prazo do a 

Autos n.º 0000310·82.2011.403.6.181 
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que foi mudado em reunião em que estava presente e que deveria ser 

aplicado somente para operações com menos de 36 parcelas a vencer, 

desconsidera ndo a.s parcelas vencidas no cálculo. Quanto a carteira 

"vigente", acima de 36 parcelas a vencer, seguiria o "conceito pennítido 

pelo BC', ou seja, com prazo dobrado para efeito de PDD, se ajustando 

a medida que a carteira fosse sendo reduzida. 

I' 
Ora, existe um conceito de prazo dobrado '--·· 

estabelecido em reunião e outro "permitido pelo BC"? Seja qual for a 

resposta, o objetivo parece bem claro, qual seja, fazer a provisão para 

devedores inadimplentes cabe r nas projeções da diretoria financeira, a 

fim de não prejudicar os resultados do Panamericano. 

As mudanças nos ratings dos contratos foram 

realizadas com auxílio do setor de tecnologia da informação, conforme 

se verificou em e-mails que disc1.1tem mudanças no prazo de vencilnento 

de créditos do banco (fl. 1666). Como visto em tais comu nicações, 

inicialmente o se lor de informática resiste a efetuar mudança nos 

sistemas para modificação de prazos de vencimentos de contratos, o 

que resultaria em descumprimento de regras estabelecidas pelo BACEN. 

Nesse sentido, o depoimento de ,José Barbosa à 

autoridade policial (fls. 1686/1688), ratificado durante a instrução 

processual (fl. 7767), deixa claro que , além das carteiras do Banco 

Panamcricano, também ocorria alteração da classificação em 

relação a contratos migrados para a Panamericano Cartões de 

Crédito. 

Portanto, encontra-se demonst radas as fra 

descritas pelo item IV da denúncia, com objetivo de redução ilicit 

Au!us n• 0000310-82.201 1.10::1.6181 
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i 

valores de provisões para devedores duvidosos. Os expedientes levacjos 
. . 1 

a efeito pelos acusados induziram em erro ·o Banco Central, torn:a1do 

invisível à entidade fiscalizadora contratos transferidos de m1do 

irregular para a Administradora de Cartões do mesmo grupo financeiFO. 

Além disso, a definição de política Ide 

reclassificação de contratos que inviabilizava o sistema de grada~ão 

instituido pelo BAC~N induúu em erro investidores, entidades de 

fiscalização e o mercado, rcti:rando-lhes a capacidade de aferir o efet!ivo 
• • 1 

potencial do Banco Panamericano de cumprir com suas obrigações 

perante credores. 

Tratam-se, pois, de fraudes relevantes · para a 

credibilidade e funcionamento· do Sistema Finariceiro, caractcrizaI?-do 

ato de gestão fraudulenta dos dirigentes envolvidos. 

Do delito do artigo 4°, caput, da Lei I nº 

7.492/86 e do conflito aparente. com os artigos 6ª e 10 da Lei; nº 

7.492/86 

Nos termos da denúncia, as fraudes na 

contabilidade do Banco Panamericano, conforme descrito pelos itens II, 

III e IV da denúncia, teriam configurado delitos dos artigos 4º, 6º e 10 

da Lei nº 7.492/863. 

3Art. 4 .. Gerir fraudulentamente in~tituiçào tinanccira: f•cna .. Reclusão, de 3 (lrês) ~1 12 (dllz;;:) ru11.,s, e 1nolc.1.. 
Pntc\graro (mico. Seu gc$tílO ~ temerí,riu: Penu - ReclusiJ1.\ de 2 (~1ois) a 8 (oito) anos, e multa. 
Art. 6° Induzir·óu nmnl<.."t ·cm <..no, sóc.io, inveslidor ou reparliç.ão Pública côJltpet~me. relacivâmente a operaç~ ou 
situação fína.nceirn,_ ronegando-lhe informação ou prestando-a falsamente: Pena - Rcdusão,, de 2 (dois) a 6 (seis) 
anos.emuliu. · ; :f7 
Art 10. Fa1.er inserir elemento falso ou onlitir elemento exigido pela legislação, cm demon:suafü·os eonlàb ~· · e 
instiluiçtlo fümnceira. seguradorn ou instiluição intcgrank do ::;iSLennl de djs1riboiçno de ~fOJlos de valMes 1 11 i · · . : 
Pena -Rt-c1usüo, de 1 (um) a 5 (cinco) anOs, e multa. 

719 
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O delito do artigo 4° trata da prática de fraudes 

na administração de instituição financeira, em prejuízo do patrimônio 

de aplicadores, clientes e da credibilidade do Sistema Financeiro. 

Trata-se de crime atribuível a pessoas que 

exercem a administração, controle e direção de instituições financeiras, 

conforme previsto pelo artigo 25 da Lei nº 7.492/864 • 

As provas produzidas durante a instrução 

processual demonstram que a administração do Banco Panamericano, 

nos periodos indicados pela inicial acusatória, levou a efei to 

mecanismos para ocultar resultados negativos da instituição financeira, 

alterando dados de sistemas de informação. Tais expedientes tinham 

como finalidad e produzir balanços financeiros diferentes da realidade 

enfrentada pelo banco, demonstrando regularidade de funcionamento e 

disponibilidade de recursos para cumprimento de obrigações. 

As fraudes demonstradas nos autos consistem, 

conforme tratado anteriormente, em lançamentos contábeis de receitas 

fictícias/inexistentes, a fim de manter oculto problemas de lucro do 

Panamericano. Além disso, foi verificada a contabilização irregular de 

ativos, em razão de sucessivas interferências em sistemas de 

informática, gerando a sobreposição de lançamentos relativos a 

contratos de cessão de crédito, bem como a omissão em contabilizar 

passivos contábeis relativos a casos de liquidação antecipada de 

4 
Art. 25. Sfü.> p1,:,'1rn1mcntc rcspon~âvei5, nos te.rmo.s desta lei, o controlad(lr e os adminisrradore~ de ir1stilui1vão 

financeira, a.::sim con~iderados os. dir~Wrts, gen.-ntcs (Vetado). 
§ 1" E.l}Uipurnm-sc aos administradore~ de instituição fimmcârn (Vetado) o interven1or, o liqüidantc ou o ~indic 
§ 2° )4os crimes previsto~ ne~ta. f .ei, com~ti<.h.>s cm quadrilha ou co-autoria. oco-autor ou participe que: ,;e.s de 
co~ti~s.ào e~~'IOotâJ~en n:vehir _l, uuloridadc poH~ial o~judicial h)daa lramu dclituosa terá a sua pe,rn r2,i 
do,.,; lerÇO$. tlncluufo pçhl Lei n-:1 9.080 de 19::. 199~) 
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contratos. Assim como no caso de criação de receitas, a contabilizaç'ão 

indevida de ativos teve por objetivo inflar tesultados da instituiç40, 

mantendo invisível ao mercado graves problemas de caixa enfrentados 

pelo Panamcricano. 1 

Por fim, a administração do Panamericano 

ainda planejou e executou mecanismo para ocultar resultados negatiJos 
' ' de inadimplência em contratos de crédito, realizando operações 

simuladas ·com objetivo de transferir contratos para empresa do mesmo 
. ' 

grupo financeiro, não submetida a fiscalização do Banco Central. ;As 

simulações de renegociações de contratos, inclusive nos casos ,de 

transferência para a emp,esa administradora de cartões de crédi'to, 

permitiu ao Banco "purificar" carteira, ao menos aos olhos do mercado, 

mediante a reclassificação do risco de contratos para status superior e 

redução de provisões necessárias para clientes inadimplentes. Como 

visto, o mecanismo levado a efeito cm relação a PDD (provisão pàra 

devedores duvidosos), tinha como o~jetivo contornar regramento do 

Banco Central, que prevê formas para acompanhamento e 
1 

transparência dos riscos de operações realizadas por instituições que 

integram o Sistema Financeiro. 

Outrossim, em todos os casos de fraudes 

indicadas pelos itens Il, IH e IV há provas suficientei, de prática p~las 

pessoas indicadas no artigo 25 da · Lei nº _7.492/86, detentores de 
1 

poderes de comando e direção.do Banco Panamcricano. 

Resta demonstrada, portanto, a indução ;em 

erro de ·clientes, acíonistas minoritários e investidores acerca da 

regularidade do funcionamento do Banco Panamericano, mantendd-se 

oculto O ,~oci=nto de pa,;,iw fioane<iro do Banco. Ao mesmo te t
7 

Auto« n• 00()!)310·82.2011.403.6181 7 
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a instituição continuava a captar recursos do mercado e assumir 

obrigações perante clientes, investidores e de outras instituições 

financeiras, expondo-os a risco de graves prejuízos em razão de 

repentina quebra do Pa,namericano. O enorme passivo restou 

evidenciado apenas quando tomou proporção suficiente para ser 

detectado pelo BACEN, em consulta a informações prestadas por outras 

instituições financeiras. 

Não é aceitável o argumento dos responsáveis 

pelas fraudes de que teriam agido de boa-fé para manter o 

funcionamento do Banco Panamericano. A boa-fé tem limites quando os 

individues passam a aderir, deliberadamente, a prátícas fraudulentas 

em prejuízo de terceiros, auferindo vantagens da sobrevida conferida a 

instituição financeira deficitária. 

Não há que se cogitar sequer em gestão 

temerária, tendo en1 vista a ciência sobre as ·dificuldades financeiras 

enfrentadas pelo Banco e o evidenciado objetivo de ocultar informações 

sobre resultados negativos, induzindo em erro o BACEN e todos os que 

mantinham relacionamento comercial com o Panamericano. 

Como visto, o Banco Panamericano enfrentava 

grave crise financeira desde :2008, de modo que era plenamente sabido 

que os prejuízos acumulados não poderiam ser regularizados, causando 

grande prejuízo ao sistema financeiro quando viesse a se consumar a 

insolvência da instituição. Até quando os responsáveis pelas fraudes 

pretendiam manter ocultos os resultados negativos, sabendo que se 

aproximava o total comprometimento do patrimônio do Panamericano? 

' .,é/ 

~ 
/ 
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Ademais, carece de sentido 

argumentação sobre boa-fé dos responsáveis pelas fraudes, uma 1ez 

que no mesmo período foram verificadas consideráveis retiradas ;de 

valores da instituição, diretamente ou sob a justificativa do pagamcd to 

de bonificações a diretores. De fato, como afirma WUson de Aro em sbu 

interrogatório, se o banco não tivesse resultado não haveria bônus, po is 

,-~) era pressuposto o resultado. 

Os delitos dos artigos 6° e 1 O amoldam-se ;às 

condutas descritas nos itens II, Ili e IV da denúncia, tendo em vist<j. a 

inserção de elementos falsos· na contabilidade do PànameriC'ano, 

mnissão de elementos exigidos pela legislaçã.o e indução em erro :de 

sócios, investidores, do Banco Central do Brasil e da Comissão de 

Valores Mobiliários. 

Todavia, a demonstração da materiaiidade 
1
do 

delito de gestão fraudulenta, sob as circunstâncias descritas, impõem o 
. 1 

reconhecimento da absorção dos delitos dos artigos 6° e 1 O da lei Ide 
~ 

1 crimes contra a.o Sistema Financeiro Nacional. Dessa forma, a inserção 
' 

de elementos falsos na contabilidade do Panamericano constitui meio 

pelo qual se desenvolveu a gestão fraudul~nta levada a efeito por pa,rtc 

dos acusados, assim como o induzimento cm erro das pessoas 

mencionadas pelo artigo 6° da Lei nq 7.492/86. 

Os mecanismos de inserção. de elementos falsos 

em contabilidade, assim como o induúmento em erro de pcss0as 

indicadas pela, norma do artigo 6° da Lei nº 7.49'2,/8f), consubstanci~m 
. 1 

os atos fraudulentos que caracteriiam período da gestão do 

Panàmcricano indicado pela inicial acusatória . 

reconhecer a autonomia das condutas que se 

Autos n• 0000310-82.2011.403.6181 
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penais dos artigos 6º e 10 da Lei nº 7.492/86, porquanto in tegrantes de 

tipificação mais abrangente, prevista pelo artigo 4° do mesmo diploma. 

Assim, encontra-se demonstrada a 

materialidade do delito do artigo 4° da Lei nº 7.492/86 em relação a 

sucessão de fraudes envolvendo a contabilização de carteiras de 

crédito cedidas (item II), contabilização de liquidações antecipadas 

(item III) e provisões para devedores duvidosos (item IV). 

2.2.4 Da prestação de informações falsas ao Banco Central do Brasil 

(item V da denúncia) 

A denúncia trata de fraude na prestação de 

informações ao Banco Central do Brasil, imputando a Wilson Roberto 

de Aro e Adalberto Savioli o delito do artigo 6° da Lei nº 7.492/865. 

Nos termos da inicial acusatória, Wilson e 

Adalberto tentaram induzir em erro o Banco Central do Brasil, em 

março de 2010, apresentando 16 contratos falsos para ate.ndimcnto a 

solicitação da autarquia. A falsificação dos contratos teria como 

propósito ocultar ilicitudes cometidas na gestão do Panamericano. 

Segundo consta do Parecer 

Dcsup/GTSP4/Cosup-04-2010/2007 (Jls. 04/08 dos Autos n º 

l.34.001.008015/2010-52), entre os meses de fevereiro a março de 

2010, o BACEN realízou fiscalização sobre operações de crédito 

realizadas pelo Banco Panamericano entre 2008 e 2009. Os 16 

' Arl 6º Induzir ou manter em erro. s6cio, investidor ou repartição plJblica compelente, relaciva en~ a 
OJ1Crãçâo ou situação financeira, ;oncg•ndo-lhe informação ou prestando-a falsamente: Pena -
de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

Auto.s n• 0000310-82.201 l.403.6181 
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contratos encaminhados ao BACEN apresentavam inconsistências, bpm 

como indícios de que foram produzidos em momento posterior ao da 

realização das operações informadas. 

Conforme o referido parecer, algu , as 

características atinentes à confecção dos documentos demonslram i ue 

foram produzidos após às · datas que constam dos respectiyos 

instrumentos. Os contratos data.dos em ·18/02/2008, 27/02/2008 e . ' 

31/07/2008 apresentavam padrões de fonte para contratos de 

adesão (tamanho da letra) compatíveis com exigências da Leil nº 

11.785 de 22/09/2008 (alterou o §3° do artigo 54 da Lei I nº 

8.078/1990), diferente de outros instrumentos do mesmo período. ' 

Ademais, foi verificada ausência de 

documentação relativa a clientes, que deveria compor dossiê de 

cada contrato, e indicação de telefone de Serviço de Atendimento 

ao Consu.midor, instituído no Panamericano a partir Ide 

01/12/2008, ·conforme exigência do Decreto ~º 6.523, 1 de 

31/07/2008. l 
Por fim, consta dos documentos apresenta

1 
os 

ao BACEN planilhas com indicação de Custo Efetivo Total - cr, 
com data anterior a Resolução nº 3.517 de 06/12/2007 que crio:u o 

conceito, bem como divergências em relação a assinatura de 

clientes (fls. 21/63 do Autos n" 1.34.001.008015/2010-52). 1 

Em interrogatório da fase instrução, Adal e,rto 

Savioli admite que os contratos encaminhados ao BAC of am 

forjados, assinados fraudulen tamente (fl. 10735). Segundo~1u,ubei'to, 

ao ser comunicado pelo BACEN sobre as incons· ê dos 

125 
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instrumentos apresentados, o caso foi levado para Rafael Palladino, 

sendo realizada auditoria interna, que identificou a responsabilidade de 

gerente de formalização pela impressão dos 16 contratos. 

Ainda segundo Adalberto, a funcionária 

encarregada da formalização afirmou à auditoria que teve dificuldade 

em localizar os 16 contratos e que conversou com o funcionário 

Claudemir de Melo, que rapidamente lhe forneceu os documentos. 

Apesar de terem sido impressos a posteriori, segundo Adalberto, todas 

as operações de crédito envolvendo os contratos são legítimas, com 

recebimento do crédito pelos clientes, não se tratando de operações 

"fantasma". O funcionário Claudemir de Melo foi apontado pela 

auditoria realizada como responsável por forjar os contratos 

encaminhados ao BACEN, o que teria motivado a demissão dos quadros 

do Panamericano. 

Tais conclusões constam do Relatório de 

Auditoria PAN nº 038/10 de 10/06/2010 (Autos nº 

\.) 

l.34.001.008015/2010-52). O referido relatório de auditoria traz \,__ 

informações sobre providências adotadas, como a regularização do 

arquivo de contratos físicos, exceto em um dos casos, em que teria 

ocorrido o óbilo do cliente. 

A testemunha de acusação Maria Gabriella, 

funcionâria do Banco Central, declarou ter atuado na identificação da 

fraude nos contratos e menciona reunião no Panamericano em que foi 

reconhecida a fraude, inclusive com informação sobre a data em que o, -

contratos foram impressos. Nessa reunião, afil-ma a testemunha 

Wilson de Aro e Adalberto Savioli não estavam presentes. 

/ 
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Segundo Maria Gabriella, nas questões a 

respeito da fiscaljzação que realizava, lidava, entre outras pessoas, e m 

Wilson de Aro, Adalberto Savioli e Pedro Luiz Maesi. 

Em memoriais da acusação (fl. 11407), o PF 

aduz estar demonstrada a materialidade do delito do artigo 6° da Lei! nº 

7.492 / 86, tendo· em vista as provas de-que os contratos encamínhac;los 

ao · BACEN foram criados posteriormente à· suposla celebração do 

negócio e com o único · propósito de atender solicitação da autarquia, 
1 

a lém da admissã.o por parte de Adalberto Savioli. 

Primeiramente é preciso . salientar que a 

denún0ia imputa a Wilson de Aro e Adalberto Savioli, entre outras 

condutas, a tentativa de "induzir e manter em erro repartição púbJica 

competente relativa a situaç..ão financeira, prestando-lhe i~forma9ão 

fàlsd', que corresponde a figura tipificada pela norma do artigo 6° da 

Lei nº 7.492/86 (11. 2846). 

No caso tratado pela denúncia, bem como 

restou afirmado no decorrer da instrução proce_ssual, ocorre 

reprodução/falsificação de instrumentos contratuais, de forma similar a 

instrumento verdadeiro, inclusive com falsificação da assinatura de 

clientes, com objetivo de a.tender a requisição do BACEN. 

Não se tem, porta,nto, uma sonegação ou 

prestação de infoTmação falsa na hipótese em que haja correspondência 

dos dados originais com aqueles constantes dos instrumentos 

disponibilizados ao BACEN .. 

De fato, enconlra-se 

demonstrada a falsificação de documentos. Todavia, 

suficiente ~ 
·é· o 

12 7 
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artigo 6º da Lei nº 7.492/86 é clara em exigir a falsidade ou omissão de 

informação para a indução em erro das pessoas elencadas pela norma, 

do que é possível extrair a tutela da regularidade e retidão das 

informações a disposição dos agentes do sistema finan·ceiro. 

Conforme esclarecem Cezar Roberto 

Bittencourt e Juliano Breda6, "a Jrau.de requerida na nonna 

incriminadora c.ontida no art. 6° limita-se s omente às duas Jonnas 

expressas no respectivo dispositivo legal: sonegação de infonnação ou. 

prestaçã.o de infonnação falsa". E mais, "O elemento subjetivo geral é o 

dolo, representado pela vontade livre e consciente de enganar sócio, 

investidor ou. repartição competente, sonegando infonnação ou prestando

a faisamente (outros meios fraudulentos estão excluídos da adequação 

típicar. 

No presente caso, os contratos encaminhados 

ao BACEN demonstram aptidão para induzir em erro a autarquia 

federal quanto à idoneidade de instrumentos que comprovam a 

realiza~:ão de operações de crédito pelo Banco Panamericano. Contudo, 

ausente prova de manipulação das informações que con$tam dos 

contratos, tendo ocorrido mera reprodução de teor original, não é 

possível falar em indução em erro quanto a operação ou situação 

financeira. 

Com efeito, o delito do artigo 6° da Lei nº 

7.492/86 exige conduta dolosa de enganar, de induzir em erro quanto 

às informações relativas a operação ou situação financeira, o que não 

restou demonstrado no deco-rrer da instrução processual. A indução e 1/ 
6 

J31TENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juli•n(1. Crimes contra o sistema financeiro nacional e 70:a 
o mercado de capitais. 3• Edição. São Paulo: Sardiva, 2014, P. 119e 127. / 

<.; 
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erro quanto ao instrumento do contrato não permite, por si só, concll ir 

que tenha ocorrido manipulação dos dados informados. 

Ainda no que tange a divergências de 

assinaturas, conforme consta da fl. 06 dos Autos nº 

l.34.001.008015/2010-52, não se pode concluir que tenha havido d, lo 
' 

em prestar informações inverídicas sobre operação ou situação 

financeira. No caso, a falsificação de assinaturas constitui elemento da 

falsidade documental, grosseiramente produzido, sem aptidão para 

manipular ou alterar informações sobre a operação financeira realizada 

pelo Panamericano. 

Ainda que a en_trega de c.ontratos forjados 

demonstre potencial para vulnerar a credibilidade do Siste1na 

Financeiro, a norma do artigo 6° não permite ampliação de seu 

conteúdo para alcançar falsidades materiais, ausente demonstração de 

falsidade do teor dos documentos disponibilizados à.O Banco Central. 
1 

,,.--.,
1 

Aliás, o BACEN destaca a fl. 06 dos Autos1 nº 

1.34.001.008015/2010-52, providênciàs da Auditoria Intenta para 

regularização dos contratos, como a recomendação de que "para fins, de 
. ' 

regularização do arqufoo, a coleta de assinatura no termo da proposta 

com o CET atualmente disponível do s i.stemd'. 

Assim, conquanto lenha. sido demonstrada. a 

prática de fraude, com à produção de réplica de contratos verdade'iros, 

tais condutas nã.ó se enquadram na descrição do artigo 6° da Lcl nº 
• 1 

7.492/86, podendo apresentar repercussões como irregularidade 

administrativa ou como crime de falsidade. Ness.e caso, cabe ' ao 

representante do Ministério Público Federal a · adoção das providê1 1 

.<\uto.s n.• 0000310-82.2011.40:J.6181 
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que entender cabíveis para apuração de eventual delito de falsidade , 

tendo em vista, inclusive, a ausência de elementos de autoria que 

possam ser atribuídos a Wilson de Aro e Adalberto Savioli. 

Isso posto, as provas produzidas nos autos não 

permitem concluir pela materialidade do delito previsto pelo artigo 6° da 

Lei nº 7.492/86. 

2.2.5 Da fraude no pagamento de bônus a dirigentes do Grupo 

Sílvio Santos (item VI) 

A denúncia imputa a Luiz Sebastião Sandoval, 

Rafael Palladino, Wilson Roberto de Aro, Adalberto Savioli, Luiz 

Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, Eduardo de Ávila Pinto 

Coelho, Maurício Bonafonte dos Santos, Antônio Carlos Quintas 

Carletto, Carlos Roberto Vilani, Elinton Bobrik, Mario Tadami Seô, 

Vilmar Bernardes da Costa, José Maria Corsi e João Pedro Fassina, 

os delitos dos artigos 4°, caput. 5° e 17, parágrafo único, inciso li, 

da Lei nº 7.492/867 , em razão da apropriação e desvio de R$ 

88.387.999,88, no petiodo entre 30/04/2007 a 30/11/2010. 

A denúncia trata especificamente da 

distribuição de bônus com recursos do Banco Panamericano, 

relacionados a resultados e metas atingidas por ex-diretores. A fraude 

7
,~rL 411 Gedr fraudule.ntan1ente instituição firia tu.:eiT'd: P-cna - Reclo::;í10, de :J (Tr'ês) 11 12 (do,:e) ano~ e multa 

A rt. 5° Apropriar-se, {juaisqucr da<:: i1essous mencionadas (u.1 art 25 de~la lei. de dinhe_iro, título, valor c..1u quaJquet 
outro hem ml)vel de que tem a p(lSS~ ou dcsviâ-lo e,ú pro,.·cito própti1) ou alheio: Pena - Rcclusâo, de 2 (dois) a 6 
(se.is) anos. e multa. 
Art. 17. Tomar ou reccbi:r, quaJquer da.:; pessoas menciúrnu.lns no ar1. 25 desta le.i, dirctu ou indil'elUmt~ te. 
cmprésti,no ou a<lianhuncnto, oo defori-lo a controlador. u ad1ninistrador. u mcmhro de conselho esbdutário, ao 
respectivo$ cônjuges, aos ascendentes ou descendeutes1 a parentes na linhu colar.eral até o 2" grau, consangülneo l 

a lin:i, ou a sociedade c-ujo ..:ontrofc seja por elu exercido, õireh1 ou indiret.1Jne11tc, ou po. r qualquer d7;~ssa5 pcs.s t ·. 
Pena- Reclusüo, d<.~2 (dois) a 6 (Sê~s) anos, e multa. 
Parágrafo único. hlcoct'l: fül mesma pena quem: ( ... ) 
II - de forma disforçm.lu, promo\'er a distribuição ou receber lucros de in~tihliçüo financeinl. 

., 
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denuncíada diz respeito a exigência de transparência no pagamentojde 

bonificações após o lançamento das· ações do Panamericano em b ' sa 

de valores, no final do ano de 2007 (IPO8). 

Segundo a acusação, a remuneração paga a ·. x

diretores seria duplamente indevida, pois não poderia ser paga airida 

que houvesse resultados positivos para o Pànamericano, e teria- sido 

calculada com base em resultados inexistentes, produzidos em razão: de 

fraudes contra a instit1.1ição. 

Primeírament.e ê preciso firmar que a denúncia 

trata de crimes da Lei nº 7.492/86 praticados contra o Banco 

Panamericano. Assim; não, é o caso de ampliar os fatos denunciados 

para apurar fraudes contábeis que tenham sido' cometidas na 

administração do Grupo Sílvio Santos ou contra quaisquer de suas 

empresas, 

No que tange as empresas do grupo sdvio 

'l Santos, a acusação restringe-se a eventual utilização como interpostas 

pessoas para transferências de recursos do Panamericano, Entic outras 

finalldades, os recursos provenientes do Banco teriam sido destinados 

ao pagamento de bônus a díretores, a partir do ano de 2007. 

Outrossim, não é o .caso de perquirir se os 

pagamentos efetuados.com reçursos do Panamericano forain calculados 

com base em resultados fictícios ; produzidos por fraudes contábeis 

envolvendo a diretoria financeira do Banco, Conforme demonstrado. no 

decorrer da instrução processual, o pagamento de bonificações a 

8 Ofe11a Púhl ica Jnii;ial. l :ma oferta pública de di:;trihuiçâo de ações, cotas de fundos de inYt~slim~nto e ou1eo.s v ,a/,;( 
mohitiários é uma colc)caçài), juntfi .U) púhlico, de determina.do número de ações de umn con:rptmhüi, C<W d~ ; 
fundo de investimento ou qualquer outro yu]or mobiliário pre-.,isto fül regulamentação do mercado de cupi t 7· /; : · 11e: 
http :/Í'-.\'W\\'. hmfhove~pa. com. hr/ pt hr / servi cos/ ofcrtaS-pubJ ic.:as/sobrc-o forlus-v.,~Cfl.$.-') · 

' 
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diretores segue diretriz instituída pelo Grupo Sílvio Santos, sobrepondo

se a alçada individual dos acusados. 

A acusação não faz qualquer questionamento 

sobre a legalidade da regra para distribuição de bônus. Trata-se, na 

verdade, de apurar irregularidade na forma como foram efetuados os 

pagamentos, de modo oculto e simulado, a partir do lançamento da 

oferta de ações do Banco Panamericano, no ano de 2007. 

Portanto, o cálculo de bônus tendo por base 

resultados fictícios do Banco Panamericano não pode ser considerada 

fraude em separado, ausente evidencia de que tenha sido extrapolada 

regra imposta pelo Grupo Sílvio Santos. Ainda que alguns dos acusados 

tenham participação direta em fraudes contábeis praticadas contra o 

Panamericano, os pagamentos com base em resultados fictícios 

constituem mera decorrência de delito anterior,'sob pena de incorrer cm 

bis in idem contra os autores da fraude contábil. 

Isso posto, desde já se afasta a imputação do 

delito do artigo 5°, pois exige demonstração de que os acusados se 

apropriaram de valores que tinham posse em razão de suas funções no 

Banco Panamericano. Na verdade, os valore;s foram revertidos aos 

acusados a título de premiação pelo atingime_nto de metas fixadas e 

acompanhadas pela corporação, seguindo as diretrizes traçadas pelo 

Grupo Sílvio Santos. A observância de regras da Jwlding afasta qualquer 

conclusão de que possa ter ocorrido, apropriação ele valores, inclusive 

em relação aos acusados que atuavam diretamente no cálculo dos 

bônus ou das fraudes praticadas no ãmbito da diretoria fmanc 

Panamericano. 

Autos n• 0000310-82.2011.403.6181 
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Também deve ser afastada a imputação Ido 

artigo 17, parágrafo único, inciso II da Lei nº 7.492/86, tendo em vis+ a 

regra de distribuição de bônus do Grupo Empresarial, em 

contraprestação aos serviços .prestados. Não se trata, pois, de valo~es 
' 

distribuídos a acionistas, mas de contraprestação a funcionários p
1
elo 

atingimento de metas estabelecidas pela organização. Não foss~m 

suficientes tais argumentos, restou demonstrado que, à exceção de Luiz 

Sebastião Sandoval e Wilson de Aro, nenhum dos acusados tiqha 

participação na escolha da empresa que efetuaria o pagamento de 

remuneração e bônus, afastando-se de pronto o dolo de disfarçar o 

recebimento de valores. 

:Assim, a questão se restringe a ocultaçãó e 

simulação do pagamento de bônus com recursos provenientes do 
' 

Banco Panamericano, após a abertura de capital e início da ve11,da 

de ações em bolsa de valores. 

Conforme entendimento da acusação em 

alegações finais, os fatos amoldam-Se mais perfeitamente ao deHto, do 

artigo 6º da Lei nº 7.492/86, em vista da indução em erro de sócios, 

investidores e repartições públicas quanto a opera~&es de distribuição 

de bônus, sonegando ou prestando informações falsas. O delito estaria 

consumado no momento em que recebidos valores sob simulação da 

prestação de serviços a empresas do .grupo econõm:ico, a fim de maritei; 

oculto o recebimento de bõnw:1, c.om prestaçã_o de informações falsas a 

investidores, ao BACEN e a CVM sobre a existência de tais operaçõ(;s. 

Os acusados confirmam no decorrer da 

instrução que receberam remuneração e bônus 

exercícios de 2007, 2008 e 2009. Rafael Palladino afirma que o 

Autos n" 0000310-82.2011.403.6181 
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nunca pagou, enquanto capital aberto, bônus para funcionários. Não 

obstante, alega que o pagamento foi feito por meio de outras empresas, 

como a administra.dora de cartões e a seguradora. Acrescenta que a 

partir do IPO os pagamentos eram feitos como pro labore, não havendo 

bônus, pois ainda não haviam sido definidas regras para o pagamento 

dessas premiações. 

Segundo Rafael, no mês de outubro havia 

prévio de fechamento dos resultados, em que era enviada planilha para 

a holding, que tinha o controle das operações de pagamento de bônus. A 

funcionária da holding Regina Zacharias procedia com a. conferência dos 

resultados que seguiam para aprovação de Luiz Sebastião Sandoval. 

Com a aprovação, pagava-se parte em dezembro e parte no fechamento 

do balanço, com parcelas em até 20 vezes. 

Assim, os ex-diretores do Banco 

Panamericano nunca deixaram de receber os bônus pelo 

atingimento de metas, mesmo após o inicio da venda de ações da 

companhia em bolsa de valores. As informações sobre tais O 
pagamentos não constam das atas de assembleias do Banco conforme 

ofício da Comissão de Valores Mobiliários às fls. 282/367 dos Autos nº 

0002639-33.2012.403.6 l81. 

Conforme a CVM, o Banco Panamericano obteve 

registro de emissor em 12/11/2007. As remunerações globais no 

período entre 30/06/2007 e 31/12/2010 não excedem a quantia de R$ 

7 .776,00 no ano de 2007, corl;l valor consolidad~ de R$ 8.082,00. Er - e 

os anos de 2008 e 2009 o valor da remuneração global não ex de , 

R$ 5.456,00, com valor consolídado de R$ 6.003,00. 
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As atas de assemblefa geral realizadas bm 
30/04/2007, 30/04/2008, 30/04/2009 e 30/04/2010 prevel m, 

respectivamente, limite de remuneraçào global para administradores da 

sociedade nos valores de R$ 54.0000,00 (2007), R$ 6.500.000 00 
1 

(2008), R$ 7.000.000,00 (2009) e R$ 6.500.000,00 (2010). Adem*is, 
i 

estabelecem competir ao Conselho de Administração deliberar sobre a 

f '') divisão da remuneração entre os administradores. 

·"\ 
/ 

Comparando os valores com os pagamen,tos 

efeluados ·cm favor das empresas dos acusados, indicados pelo 

Relatório PAN n" 002/2011 (fls. 409/417 do Volume II, Apenso XIII) , 
' 

percebe-se que os pagamentos excedem em muito os valores previstos 

nos instrumentos apontados pelo oficio da CVM. 

Pará efeito de comparação, tomam-se com 

exemplo as pessoas jurídicas-ligadas a Rafael Palladino e Wilson de 

Aro, que, sabidamente, prestavam -serviços diretos ao Banco 

Panamericano, embora possam r.er recebido algum valor decorrent~ de 

participação em outras empresas integrantes·da holding. 

Apenas a empresa Max Control Assessoria e 

Investimentos Ltda. (Rafael Palladino) recebeu em valores bruto1s o 

total de R$ 3.032.628,00 em 2007, R$ 4.053.308,35 e m 2008 e R$ 
, 

6.948.859,00 em 2009. A segunda empresa de Rafael Palladino. (Max 

Control Eventos e Promoções Ltda.} recebeu valores brutos de R$ 

1.283.518,12 em 2007, R$ 2.942.430,76 em 2008, e R$ 3.743.000,00 

em 2009. 

A empresa Focus Consultoria Financeira lXCla< 

ligada a Wilson de Aro, recebeu pagamentos no valor tot 

185 
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1.381.655,00 em 2007, R$ 4.026.840,00 no ano de 2008, e R$ 

7.969.068,00 em 2009. 

Por fim, a empresa Lupo Advogados Associados, 

constituída por Luiz Sebastião Sandoval, recebeu pagamentos no valor 

de R$ 2.844.463,00 no ano de 2007, R$ 4.705.167,96 em 2008, e R$ 

7.285.255,51 em 2009. Aliás, segundo mencionado por Sandoval cm 

interrogatório, por exercer exclusivamenle a função de Presidente da 

holding, poderia receber bonificação inferior aos diretores do Banco 

Panamericano, empresa mais lucrativa d.o grupo, pois os valores de 

bônus eram calculados com base em resultados da holding, podendo 

ser afetado por resultados negativos das demais empresas do grupo. 

As notas administrativas que tratam da 

remuneração dos adminis tradores, fornecidas pela CVM (11 . 307 dos 

Aulos nº 0002639-33.2012.403.6181), esclarecem a composição da 

remuneração dos administradores, ausente qualquer menção a 

pagamento de bônus em razão de metas atingidas na gestão do 

Panamericano. Com efeito, as informações disponibilizadas a CVM 

mencionam remuneração de diretores composta por pró-labore mensal 

e benefícios. Enquanto a remuneração fixa (salário ou pró-labore) 

corresponde a valor recebido mensalmente, os ·benefícios referem-se a 

plano de previdência privada, seguro de vida, assistência médica e 

odontológica oferecidos aos diretores. Como dito anteriormente, não há 

menção ao pagamento bônus calculados com base em resultados do 

Banco Panamericano. 

Conclui-se, portanto, que a distribuiçã 

bônus a diretores do Panamericano não foi comunicada adequ?'-'!*u 

ao mercado, sendo omitidas infonnações inclusive por oc7 ão 

AutM n• 0000310·82.2011.108.6781 

e 

das 

136 

o 



r ", 

' 

•
•• • 

. . 
. 
. . 

. 

. 

PODER JUDICIÁRIO 
.JUSTIÇA FEDERAL 

013'091// 

6ª VARA FEDE.RAL CRIMINAL ESPECIALIZADA E:M CRIMES CONTRA O SISTEMA 
F.INANCElRO NACIONAL E EM J,AVAGEM !>E VJ\LOR~:S 1 

assembleias ordinárias e extraordinárias realizadas pelo Banco 

Panai:nericano. 

Assim, demonstrado que os acus_adr s 

receberam bônus por metas atip.gidas no periodo entre 2007 e 20Q9, 
1 

resta aferir se o Banco Panamericano participou dos pagamentos com 

recursos próprios, transferidos a outras empresas do _grupo. 

Nos autos do Apenso XIII encontram-se 

colacionadas cópias de notas fiscais emitidas por empresas dos 

acusados, no periodo entre 2008 e 2010. A maior parte das notas fisc1;1-is 

identificadas foram emitidas contra a empresa PANAMERICANO 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (fls. 434 / l 173), como 

no caso das empresas Alphamark Assessoria de Negócios Ltda. (,José 

Maria Corsi), Boafonte Consultoria em Negócios Ltda. (MauríFio 

Bonafonte), Cavi Adm. e Corret. de Seguros (Carlos Alberto Vilaní), 

Cluster Arquitetura e Comunicações (Antônio Carlos Quintas 

Carletto), Focus Consultoria· Financeira (Wilson Roberto de AFO), 

,..l GAPC Consultoria Ltda. (Eduardo de Ávila Pinto Coelho), Inovação 
' 

Assessoria e Consultoria Ltda. (Vilmâ.r Bernardes da Costa), JPF -

Planejamento e Pesquisas Ltda. (João Pedro Fassina), Lupo 

Advogados Associados (Luiz Sebastião Sandoval), Max Control 

Assessoria e Investimentos Ltda. e Max Control Evento e Promoção 

Ltda. (Rafael Palladino), Report Serviços Administrativos Ltda. 

(Adalberto Savioli) e recibos emitidos por Teixeira de Carvalho Bruno 

Advocacia (Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno). 
, , . 

Mas também foram emitidas 

empresas PANAMERICANO PRESTADORA DE SERVIÇOS ( 

e Corret. de Seguros, Focus Consultoria 

AIJ.tOS n• 00003}0-82.2011.403,618} 
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Advogados Associados, Max Control Evento e Promoçao Ltda., 

RECIBO - Teixeira de Carvalho Bruno Advocacia), PANSEG 

PROMOÇÕES E VENDAS, PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, PERÍCIA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 

SEGUROS, SÍLVIO SANTOS PARTIClPAÇ0ES e LIDERANÇA 

CAPITALIZAÇÃO. Contra o BANCO PANAMERICANO existem três notas 

emitidas às fls. 892, 1154 e 1155. 

Tais notas fiscais não identificam o pagamento 

de bônus em razão de resultados alcançados pelo Banco Panamericano, 

havendo, quando muito, menção genérica a prestação de serviços. 

Conforme se depreende do interrogatório dos acusados, havia prestação 

de serviços não apenas ao Banco Panamericanó, mas também a outras 

empresas do grupo Panamericano. No entanto, aqueles que prestavam 

serviços ao Banco Panamericano tinham seus bônus calculados com 

base em resultados da instituição financeira. 

O pagamento do bônus não era feito com 

(_ 

recursos de outras empresas do grupo Sílvio Santos, como quer fazer ( _) 

acreditar Rafael Palladino em seu interrogatório. 

As evidências dos autos demonstram que· os 

recursos financeiros movimentados por empresas do grupo, em especial 

pela Administradora de Cartões de Crédito e pela Prestadora de 

Serviços, não estavam totalmente desvinculados do capital proveniente 

do Banco Panamericano. Conforme mencionado anteriormente, são 

inúmeras as evidências de confusão administrativa e patrimonial tre 

as empresas do grupo, como no caso de compartilhamento d 

e de funcionários, além do pagamento de despesas umas da 
.__,......, 

J\utos n.º 000031().82.201 l .10~1.6181 138 
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Aliás, não há como. supor que as empresas do 

Grupo Sílvio Santos viessem a suportar tantos pagamen os, 

desvinculados de suas a tividades e objetos sociais, sem o reforço de 

Caixa proveniente do Banco Panamericano. Se houvessem de supo tar 

tais despesas, sem qualquer compensação financeira, os impadtos 
. . 1 

negativos haveriam de repercutir sobre os resulta.dos (lucro) des'sas 

-~ companhias menores, em preju í:>,o de acionistas, bem como do 
J 

pagamen to de remuneração/premiação a diretores e funcionários, 

privilegiando-se o pagamento de bônus a d iretores do Banco 

Panamericano. 

Demais disso, ainda que os beneficiados )Jor 

pagamentos tenham prestado senriços a outras empresas do· grupo, não 

há dúvida de que os bônus recebidos foram calculados tendo como b~se 

tambêm os resultados do Banco Panamericano. 

Para efeitos comparativos, são emblemáticas as 

evidências de manipulação da contabilidade da empresa Pericia 

, - ; Administração e Corretora de Seguros, integrante do Grupo Sílvio 

Santos, que também foí utilizada para pagamentos às ·empresas 

Boafonte Consultoria em Negócios Ltda. , Focus Consultoria 

Financeira, Max Control Evento e Promoção Ltda. e Report 

Consulting (fls. 491, 508, 741, 1016, 1026 e 1060 do Apenso ~ III). 

Segundo consta do Relatório PAN nº 025/ 11 (fls. l l92/1969 do Ape'Ilso 

XIII), a empresa foi objeto de dissimulação contábil com objetivo de 

transferir para o exercicio seguinte despesas sem e mbasamento no 

valor de R$ 832.347,71. Segundo aponta o órgão acusador, não fosse 

transferência de despesas para o exercício seguinte, sc . .,,.,,.,."r-

orientação de Wilson de Aro, a empresa teria apresentado pre~ ro 

/" ; 
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valor de R$ 922.828,77. Ainda assim, no ano de 2009 (31/12/2009), a 

empresa Pericia apresentou resultado negativo na ordem de R$ 

90.481,06. 

o Relatório Desup / GTPS.4 / Consup-04-

2011/2008 (Pt 1101536196) traz evidencias de pagamentos irregulares 

em favor das e mpresas Panamericano Administradora de Cartões e 

Panamericano Prestadora de Serviços Ltda. O relatório aponta casos 

de pagamentos efetuados pelo Banco sem que existisse comprovação da 

aquisição de bens ou serviços, obrigação contratual para o pagamento, 

ou quaisquer beneficios claros pa,ra o Banco que justificasse a saída de 

Caixa. Tais pagamentos teriam sido realizados .diretamente pelo Banco 

ou pelas empresas Panamericano Administradora de Cartões de Crédito 

Ltda. e Panamericano Prestador~ de Serviços, posteriormente 

reembolsadas pelo Banco. 

Em contratos firmados com a empresa 

Administradora de Cartões e com a Prestadora de Serviços foram 

t _/ 

fixadas remunerações variáveis, escalonadas, de acordo com o volume () 

de empréstimos e financiamentos alcançados no mês. 

Segundo explica o Relatório do BACEN, tanto a 

Prestadora de Serviços como da Administradora de Cartões de 

Crédito sempre apresentavam produção acima de R$ 40 milhões, 

permitindo comissão indefinida ("a ser definida ·entre as partes"), já que 

as partes não firmaram tal remuneração em contrato ou qualquer outro 

tipo de documento. A única exceção (fls. 47) trata da remuneração 

devida pelo Banco à Administradora de Cartões, fixada em~9 

milhões, a ser pago no 4° trimestre de 2009 sem especifica/:~odo 

no qual os serviços remunerados ocorreram. 
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"Segundo informações enviadas pelo Banco, as 

comissões pagas à Prestadora de serviços, que estavam num patamarlde 

R$ 300 mil/ mês, desde 2006 até junho/ 2008, subiram repentinamente 

para cerca de R$ 12 milhões, em julho/ 2008, sem qu_e houvesse hrn 
aumento proporcional no volume de operações, mantendo-se em niJeis 

' ' ' 1 

semelhantes ou um pouco superiores até outubro/ 20 J O. 

( ... ) 

Já em relação à Adminístradora de Cartões, as 

despesas mensais já superavam R$ 1 O milhões, na maioria dos mes,es, 

desde 2006, chegando a R$ 20 milhões em ·2007 e 2008. Nos anos de 

2009 e 2010 (até agosto) a média das despesas contabilizadas ficou em 

t.onw de R$ 30 milhões. 

(. . .) 

A análise dos valores de comissões pagos P,elo 

Banco à Adminístradora de Cartões e a Prestadora de Serviços 

1 demonstra que estes não têm correlação com a produção mensal e são 

claramente elevados se comparados aos valores de remuneração 

previstos no contrato com a Ad_minístradora de Cartões. 

( ... ) 

A atual administração do Banco, instad~ a 

explicar à lõgica de taís pagamentos e respectiva comprovação da ef efüm 

prestação dos serviços que suport.avam o pagamento das comissões 

referidas, afirmou por meio da correspondência SEGER nº 0071/20:1 

que não encontrou comprovação que dê suporte para pagdme o 

,141 
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comissões pela prestação de serviços das empresas Prestadora de 

Serviços e Administra.dora de Cartões (fls. 351 a 353). 

A auditoria interna em trabalho específico sobre 

a documentação comprobatória da prestação d_e seroiços das empresas 

Prestadora. de Serviços e Administra.dora de Cártões que suportassem o 

pagamento das referidas comissões, referente a janeiro/201 O, concluiu, 

conforme descrito em seu Relatório de Auditoria Tntema. PAN 074/ 11 (fls. 

354 a 368), que não há documentação suporte das comissões pagas, 

ficando evidente que essas comissões eram realizadas e pagas de forma 

aleatõria, sem considerar o procedimento definido contratualmente, e sem 

haver qualquer memória de cálculo ou indício sustentando que as 

comissões pagas fossem baseadas em critério de produção. 

b) Pagamentos a empresas de propriedade 

dos ex-administradores do Banco 

O Banco realizou vários pagamentos às 

empresas de consultoria e assessoria de propriedade dos ex

administradores, sendo que, na maioria dos casos, não havia contratos 

que suportassem tais pagamentos. Os poucos contratos apresentados, 

além de valores diversos dos realmente pagos, são bastante genéricos e 

têm como objeto «serviços de consultoria em hardwarep, "serviços de 

assessoria jurídica•, ªserviços de processamento de dados", "serviços de 

treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial", «prestação de 

serviços de consultoria e assessoria na área de negócios" (fls. 104 a 113). 

foi localizado pela 

Apesar de solicitado em 8.4.2011 (/ls. 102y.-o 

nova administração rela.tório ou qualquer /4;,/ de 

documento que evidencie a efetiva realização de 

.'lutos n'' 0000810 J:j2.W 11.403.6181 
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empresas que justificasse os pagamentos (fls. 103) identificados no 
' 

Relatório do Auditoria Interna PAN 002/2011 (fls. 393 a 401). O relatá' ·o 

destaca que estes valores foram indevidos: 

Abaixo, está relacionado o montante pago p lo 

Banco, seja diretamente, seja pela Presta.dora de Serviços ou p 41a 

Administradora de Cartões, às empresas pertencentes a estes ex
administradores do Bà;nco, de acordo com o relatório citado, no período 

dejan/2008 a nov/2010." (fls. 4/5 do· Relatório Desup/GTPS4/Consúp· 

04-2011/2008 - Pt 1101536196) 

As pessoas jurí.dicas que receberam valores da 
' 

Prestadora de Serviços e da Administradora de Cartões (total de R$ 

66.092.288,35), com o respectivo valor líquido recebido, são indica4as á 

fl. 06 do Relatório do BACEN, a saber, as empresas: 

a) Cavi Serviços e Promoções em Vendas Ltda. {Carlos 

Alberto Vilani - RS 5.177. 105,84), 

b) Focus Consultoria Financeira Ltda. (\Vilson i-1obertq ,de 

Aro -R$ )2.553.758,91), 

ç) GAPC Consul toria· Ltda. (Eduai·do de Ávila Pinto Coelho 

- R$ .649.804,00) 

d) .• JPF - Planejamento e Pesquisas Ltda. (João Pedro 

Fassina - 1-1$ 5.485.025,64) 

e) LLipo Advogados Associad!ls (Luiz Seba.st:ião Sandov'al -

R$ 12.922.200,37) . _ 

f) Max Contrai . Assessoria e Investimentos Ltda. ·~ . 

P:llladino - R$ 11.259.107,00) {7' 
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g) Max Control Evento e Promoção Ltda. (Rafael Pallactino 

- R$ 7.400.737,77) 

h) Report Serviços Admini.strativos Ltda. (Adalberto 

Savioli - R$ 5.410.040,50) 

i) Teixeira de C,trvalho Bnmo Advocacia (Luiz Augusto 

Teixeint de Carvalho Bruno,- R$ 5.234.508,32) 

A forma como os pagamentos com recursos do , __ 

Panamericano foram mantidos ocultos explica-se, em parte, com o 

relato de funcionários sobre o funcionamento do Departamento de 

Contas a pagar, sob supervisão de Wilson de Aro, que lidava com 

despesas de todas as empresas o grupo. A prova testemunhal colhida 

durante a instrução deixa clara a existência de política estabelecida por 

Wilson de Aro para que determinados pagamentos fossem realizados 

sem apresentação de contrato de prestação de serviços, contrariando 

diretriz do Grupo Sílvio Santos. 

Os acusados confirmam durante a instrução 

que não linham qualquer participação na escolha da empresa que Q 
deveria efetuar pagamentos, havendo indicaçã _o da empresa pagadora 

pela secretária de Wilson de Aro. Segundo Adalberto Savioli, 

considerado terceiro diretor de maior responsabilidade do 

Panamericano, a empresa que fazia os pagamentos era definida por 

Rafael e Sandoval. 

Em depoimento durante a instrução, a 

funcionária do Departamento de Contas a Pagar, Carla de L 

Meirelles explica como poderiam ser realizados paga1ne · sem a 

apresentação e contratos de prestação de serviço: m::. 792). A 

testemunha explica que começou a trabalhar no se~4e:oj1:c'lS a pagar 

Aulas 11" 0000310·8:twll.40:3.6181 
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com um sistema completamente manuál, sem·vínculo com contratos de 

prestação de serviços. Afirma que o setor funcionava via assinatura os 

diretores, até que foi instalado sistema eletrônico, com correlação e5 tre 

contratos de pagamento, alçadas padronizadas, de acordo com; a 
1 

diretoria e cada cargo. A testemunha explica, dessa forma, que cada 

alçada da insti tuição possuía um limite de gastos, sendo que para. os 

') Diretores não havia tal limite. Aliás, a testemunha afirma que no caso 

dos diretores o sistema não ploqueava a alçada por valor, não havendo 

"essa trava». 

Carla Lutfi ainda explica que a liberação de 

pagamento aos prestadores de serviços exigia apresentação dos 

contratos que ensejaram a despesa. Não havendo o contrato, a despesa 

passava por avaliação de Comité de CusLos para pré-avaliação da 

despesa, com vistas a a provação. Todavia, na hipótese do Comitê de 
• • 1 

Custos negar aprovação da despesa, o Superintendente Rafael 

Palladino ou Wilson de Aro dispunham de alçada para fazer essa 

, ·-,
1 

aprovação. Complementa a testemunha afirmando que, ao assumk o 

trabalho elJ) 2008 e 2009 "não tinha regras", não se exigindo contrato 

de prestação de serviços no pagamento, que "nada tinha contrato de 

prestação de serviço". 

A testemunha explica que já havia ordem pré-, 
estabelecida por Wilson para dispe nsa. da. a.presentação de contrato de 

prestação de serviços. Esclarece que, em relação às notas que eram 

pagas para outros funcionários do Grupo Sílvio Santos que não ficavam 

lá, Wilson de Aro determinou quais eram as pessoas juridicas que 

poderíam receber sem que fosse exigida apresentação de contrato e 

prestação de serviço. A testemunha confirma a existência de !is 

Autos n" 0000310 82.2011.'103.6181 
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pessoas que eram, "assim como funcionários do PAN, eram funcionários 

do Grupo Sílvio Santos' . Adernais, no caso de processo de "colaborador 

do Banco", não passavam por nenhuma alçada, nenhum comitê, "era 

informação sigilosa". 

Carla Lutli Afirma que, seguindo ordens de 

Wilson de Aro e de Rafael Palladino, foram emitidas ordens de 

pagamento sem apresentação de contrato de pr_estação de serviços para 

Eduardo de Ávila Pinto Coelho, Adalberto Savioli, Luis Augusto 

Teixeira de Carvalho Bruno, Maurício Bonafonte, Carlos Roberto 

Vilani e Antônio Carlos Quintas Carletto. 

Também é menciona.do procedimento para 

pagamentos realizados pelo Departamento de Contas a Pagar, quando 

feito por sistema manual, em que sempre existia autorização de outro 

diretor. Posteriormente, com o sistema Oracle, o Diretor pagava e 

aprovava sua própria despesa. Que no caso de Adalberto Savioli, ele 

aprovava. a própria nota fiscal e ainda pedia que Wilson de Aro 

assinasse a solicitação de pagamento para que houvesse segregação. e_. 
Acrescenta que seria possível o diretor aprovar a própria despesa, 

nos casos em que o setor não soubesse que a empresa era do 

diretor, uma vez que não havia o contrato de prestação de serviços. 

Mas a regra, caso houvesse apenas assinatura do diretor 

beneficiado, seria não pagar. 

Algumas das capas de requisição de 

pagamentos e respectivas notas fiscais constam entre as fls. 44 7 / 1 17 

do Apenso XIII. 

1 
116 

Autos n• 0000810 82 .2()11.103.6181 



/ 

•
••• . . 

. 

. 
. 

0131 
// 

' 
PODER JUDICIÁRIO 
JUS.TIÇA FEDERAL , 

6ªVARA FEDERAL-CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEM/11 
FINANCEIRO NACIONAi, ~; EM l:.AVAGEM D8 VALOR~:S 1 

1 

Por fim, Carla Lutfí afirma que o Departameqto 

de Contas a Pagar verificava as. contas de todas as · empresas, mas 

não controlava as despesas, apenas exigindo apresentação dlbs 

contratos de prestação . de serviço. Esclarece que normalmente o 

ordenador das despesas era o Banco Panamericano ou alguma empn;sa 

do grupo. 

() Relatório PAN nº 002/2011 (íls. 409/417 do 

Volume II, Apenso XIII), além de apontar as sociedades constituíqas 
1 

pelos acusados para recebimento de remuneração, apresenta 

irregularidades de falta de .contratos . de prestação de . serviço 

atinentes a pagamentos realizados pelas empresas do Grupo Sílvio 

Santos, incluindo o Banco Panamericano. 

Segundo o relatório, não foram localizados 

contratos das pessoas jurídicas Focus Consultoria Financeira Ltda. 
i 

(ligada a Wilson de Aro), Inovação Assessoria e Consultoda 

Empresarial Ltda. (Vilmar Bernardes da Costa) e Lupo Advogados 

Associados (Luiz·Sebastião Sandoval). 

Em relação ao período entre 19/11/2007 e 
• 1 

17/11/2010 (data da destituição da diretoria do Panamerícano), não . . 

foram localizados contratos de prestação de serviços entre o Banco 
• 1 

Panamericano e as empresas dos acusados acima referidas. Os pou,cos 
. . 

contratos que constam do relatório do BACEN foram firmados com as 

empresas Panamericano Administradora de Cartões de Crédito Ltda., 

Panamericana de Seguros S.A., Panamericano Arrendamento Mercanti!. 

S.A., Panseg Promoções e Vendas Ltda. 
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Segundo a acusaçã,o, o procedimento de 

pagamento de despesas das empresas do Grupo Panamericano se·m a 

apresentaçã.o de contratos de prestação de serviço permitia que as 

pessoas jurídicas de propriedade dos acusados recebessem vaJores do 

banco. 

As circunstâncias apuradas nos autos 

demonstram graves irregularidades na forma como foram realizados 

pagamentos a ex-dirigentes do Banco Panamericano, privando o 

mercado e órgãos de fiscalização do conhecimento sobre pagamentos de 

bônus. Ainda que se possa alegar que os pagamentos foram calculados 

seguindo normas estabelecidas pela holding, ou que os beneficiários 

prestaram serviços ao banco, com apresentação de nota fiscal, fazendo 

jus ao pagamento de bônus, não há como negar que a falta de 

transparência das operações tinha claro propósito de ocultar o 
pagamento de bônus a diretores. 

Demais disso, encontra-se demonstrada a 

utilização de recursos do Banco Panamericano para realizaçã.o de 

pagamentos de forma oculta, principalmente por meio das empresas 

Administradora de Cartões de Crédito e Prestadora de Serviços, 

inclusive para pagamento de bônus a diretores. De fato, a utilização de 

empresas d.o Grupo Sílvio Santos como caixa paralelo de recursos 

retirados do Banco Panamericano, mediante simulação, permitia a 

realizaçã,o de pagamentos sem correspondência com as atividades da 

instituição financeira, inclusive pagamento de bônus sem a devida 

comunicação ao mercado. 

Em 

pagamentos, indicados pelo 

Autos n• 0000370-82.2011/103.6181 
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1 

concluir que diretores do grupo Sílvio Santos, sem qualquer prestação 
1 

de serviços ao Banco Panamericano, foram beneficiados com recur[s 

da instituição financeira. 

As informações apuradas pelo BAC • N 

demonstram incremento na transferência de recursos em favor das 

empresas Administradora de Cartões e Prestadora de Serviços entre 

2008 e 2010, que corresponde ao período em que o Banco 

Panamericano deveria comunicar ao mercado sobre o pagamento de 

bonificações a.os diretores. Tais transferências, ainda que utilizadas 

para diferentes tipos de despesas, coincidem com periodo de 

pagamentos efetuados a ex-diretores. Conforme anteriormente 

demonstrado, tais pagamentos, identi.ficados, e m regra, como prestação 

de serviços, ostentam natureza de bônus pelo cumprimento de metas, 

em continuidade a política remuneratória estabelecida anteriormente à 

abertura de capital do Panamericano. 

Portanto, os fatos narrados pela denúncia 

enquadram-se no delito p revisto pdo artigo 6° da Lei nº 7.492/86, 

conforme aduz o Ministêrio Público Federal cm alegações finç1fa, 

havendo demonstração de subterfúgio para pagamento de bõnus de 

forma oculta ao mercado, em contrariedade aos devere·s de . 
comunicação perante investidores e a Comissão de Valores Mobiliários. 

Apesar do enquadramento ao delito do artig0 

6°, há que se considerar a .. hipótese das fraudes perpetradas para 

pagamentos a dirigentes estarem subsumidas a gestão fraudulenta 

praticada por dirigentes no mc.smo. período, subsistindo aaen 
1/ delito do utlgo 4° da Lei a• 7.492/86. ~ 

. -; "" 
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Com efeito, outras fraudes praticadas na gestão 

do Banco Panamericano, no mesmo período, também demonstram 

aptidão para induzir em erro sócios, investidores ou repartições 

públicas, relativa.men te a operação ou situação financeira, seja pela 

sonegação de informação ou por prestação de informação falsa. No 

entanto, tra tando-se de fraude na gestão de instituição financeira, 

considerada habitualmente imprópria, não é o caso de considerar cada 

ato fraudulento como crime autônomo, ainda que possível o 

enquadramento a tipos específicos da Lei n º 7.492/86. 

Portanto, não há razão para tratar a fraude 

descrita no item VI da denúncia. como prática desvinculada da gestào 

dos dirigentes envolvidos, sob pena de bis in idem (Superior Tribunal de 

,Justiça, Recurso Especia1 nº 1.290.073-ES, Relatora Ministra Laurita 

Vaz, Quinta Turma, Julgamento em 13/05/2014). 

2.2.6 Dos saques em espécie da tesouraria (item VII) 

Segundo a denúncia Luiz Sebastião Sandoval, 

Rafael Palladino, Wilson Roberto de Aro, Luiz Augusto Teixeira de 

Carvalho Bruno, Marcos Augusto Monteiro e ,Marco Antônio Pereira 

da Silva, no período de 12/06/2006 a. 11/11/2010, se apropriaram e 

desviaram em proveito próprio R$. 16.117.310,62 provenientes do 

Banco Panamericano e da empresa Panamericano Administradora de 

Cartões. 

A acusação também menciona que o Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras - COAF e o Banco Centr~~ 

Brasil foram mantidos em erro relativamente às operações de s88Y~e 
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apropriação de· valores, em razão da sonegação de informaçqes 

obrigatórias a essas entidades: 

Os valores sacados indevídamenle 

debitados de contas da empresa Administradora de Cartões, sem que 

houvesse documentação autorizando os pagamentos. Contudo, os 

recursos apropriados não ensejaram prejuízo apenas a Administradora 

de Carlê>es, na medida em que restaram comprovados mecanismos para 

transferência de recursos do Banco Panamericano. 

Conforme restou demonstrado, várias despesas 

irregulares vinham. sendo debitadas em conta mantida pela 

Adnúnistradora de Cartões, havendo em determinado momento a devida 

compensação com recursos do Panamericano, transferídos à 

administradora sob a justificativa econômica de remuneração pela 

prestação de serviços. Todavia, restou comprovado que recursos 

transferidos pelo Panamerícano à empresa adnúnistradora de cartões 

excederam cm muito o devido por serviços prestados, e, efetuados sem 

a devida formalidade, permitiram a prática de fraude contábil para 

retirada de valores da instituição financeira. 

O~ saques de valores da tesouraria do Banco 

Panamericano encontram-se suficientemenle demonstrados, tenq.o sido 

confirmados por funcionários _do setor. 

A testemunha Gilberto de Paula (fl. 7917), 

empregado da tesouraria do Panamericano na époea dos fatos, relata o 

recebimento de ordens verbais do chefe Aguinaldo Cândido para efetuar 

saques e dar entrada dos valores na tcsouraría. Gilberto tamb.é 

confinna tef recebido alguns dos e-mails com ordens para saq=,, ,u 
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valores, nos quais Aguinaldo normalmente dizia que eram para o. Dr. 

Bruno e Wilson de Aro. Não recorda de out.ros que houvessem sido 

mencionados. 

Aguinaldo Cândido (11. 7867), por sua ve~, 

afirma ter recebido ordens verbais de saques provenientes de Marcos 

Augusto Monteiro e de Wilson de Aro. O supervisor da tesouraria 

explica que estava. subordinado a diretoria financeira de Wilson de Aro, 

sendo que Marcos Augusto Monteiro foi seu supervisor nos últimos 

dois anos em que trabalhou no Banco. 

Segundo Marcos Augusto (íl. 10780), os pedidos 

a tesouraria do Panamericano eram feitos seguindo ordens de WiliJon 

Roberto de Aro, verbalmente ou por telefone. 

Tais solicitações, reaJizadas de modo informal, 

não condizem com procedimento adequado para retirada de valores de 

insti tuição financeira, principalmente quando se trata do saque . de 

elevadas quantias em espécie. Mas, segundo A:guinaldo, a prática para 

as solicitações decorrentes da diretoria era não exigir qualquer 

documento. 

Gilberto de Paula explica o modo como as 

quantias eram retiradas do Banco Panamerieano. Segundo a 

testemunha, nem sempre havia disponibilidade para saque, sendo 

necessário solicitar a quantia de outras instituições financeiras, o que 

pode ser comprovado pelos documentos de transporte de valores que 

constam das íls. 182/255 do Apenso Xlll. Recebidos os valores no 

Panamericano, as quantias eram empacotadas e entregues a Lu 

Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, em mãos, na garagem do Bf-UJ.!~ 

/luto.$ n• 0000310-82.2011.403.6181 
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Em seguida, fazia~se todo o trâmite contábil com entrada no caixa: e 

débito na conta da empresa Administradora de Cartões, mas o regisr
1 

o 

contábil em si era realizado por outro setor. 

O supervisor da tesouraria Aguinaldo tamb~m 

afirma que já nos últimos saques os valores foram entregues na sala 6e 

Marcos Augusto Monteiro e dire tamente a Wilson de Aro. 

Gilberto de Paula afitma que não tinha de 

juslificar, indicar a necessidade do saque, bastando a. ordem verbal de 

seu chefe Aguinaldo para a retirada de dinheíro da tesouraria do 

Panamericano. 

Luiz Augusto Teixeira confirma o recebimento 

dos v.alores na garagem do Panamericano, esclarecendo que chegava a 

conferir os valores antes de colocar em veículo próprio. 

O Relatório de Auditori.a Pan nº 101/10 (fls. 

02/ 14 do Apenso XIII, e fls. 687/699 do Volume 5 dos A'ut9s 

l.34.001.003106/2010-63) relaciona os referidos saques da tesourar'.ia 

do Panamericano. Ainda segundo o rela.tório, os valores sacados eram 

lançados em conta intitulada "Adiantamentos Diversos", de modo 

fracionado, ou com utifü:ação de contas contábeis sem qualquer relaç~.o 

com a finalidade econômica dos lançamentos (extrato do período de 

01/06/2006 a 30/11/2010 acostado às .fls. 77 / l.49 do Apenso XII!). 

' Tais lançamentos foram confirmados por Gilberto de Paula (fl. 7917), 

que afirma ter r ecebido orientação para que debitasse os valores 1 c 

forma fracionada na conta da administradora, chegando a mencionar 

que o valor "entrava com o total" e ªsaía com ele fracionado", em cinco 

ou seís parcelas, conforme instruções que fossem dadas por Aguinald . : 

Auios n• 0000310-82.201 7.403.6181 
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Conforme apurado, até notas fiscais de pessoas 

jurídicas ligadas aos acusados foram utilizadas para justificar os 

saques, seguidas por baixa das contabilizações em conta de 

"Adiantamentos Diversos". 

Segundo Wilson, a juslilicativa contábil para os 

saques eram feitas com a nota fiscal que "se conseguia", inclusive com a 

utilização de documento fiscal proveniente do escritório de advocacia ~.J 
Gianfrancesco Genoso, confirmando que nenhum serviço prestado pelo 

profissional justificava o recebimento das quan tias. Os pagamentos ao 

escritório Gianfrancesco Gcnoso encontram-se relacionados pelo 

Relatório PAN nº 99/ 10 (fls. 1238/1241 do Apenso XIII). 

Os documentos apresentados pela nova 

administração do Paname ricano, que dão conta do transporte e registro 

contábil dos saques, são idôneos para comprovar as operações de 

saques de valores da tesouraria, não havendo elemento que indique 

haver intenção de inflar nümeros do caso. Também se mostra adequado 

como meio de prova a cóntabilização e acompanhamento por (_., 

funcionários da tesouraria do Panamericano sobre os valores sacados 

da instituição. 

Aliás, dada a informalidade dos acusados na 

solicitação de saques da tesouraria do Panamericano, verbalmente ou 

por meio de funcionários subordinados, com entrega de dinheiro na 

garagem, é de se esperar que não haja documentação adequada das 

operações. Como será visto adiante, as operações 

comunicadas ao COAF e ao BACEN, evitando questionamentos so e 

finalidade dada a.os valores. 

1\.utos n" 0000310-82.2011.108.6181 
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A defesa de parte dos réus exige nesse momerj.to 

uma au~itoria detalhada de t~do o que foi. retirado indevidamente r' a 

tesourana do Banco Panamencano, com respaldo documental 1mun . a 

quaisquer suspeitas de interferência da nova administração. Com vis~o, 

o nível de exatidão exigido pela defesa não é possível, pois não forAm 
1 

adotados procedimentos usuais para contabilização de valores retirados 

·'°) do Panamericano seguindo ordens de Wilson de Aro. Apesar disso, 

para configuração da apropriação de recursos do Panamcricano é 
' 

suficiente a demonstração de que os saques foram efetuados de forrpa 

irregular, em proveito de diretores da instituição financeira, o que se 

encontra suficientemente provado. 

Como dito anterio;mente, apesar de debitados 

em contra corrente da administradora de cartões de crédito, os valoi;es 

sacados eram, na verdade provenientes do Banco Panamericano. Sào 

suficientes as evidências de confusão patrimonial entre as empresas do 

Grupo Sílvio Santos, como consta do Relatório Desup/GTPS4/Consup-

/'1 04-201 l /2008 (Pt 1101536196), anteriormente citado. 

Existe versão desenvolvida pela defesa .de 

Wilson de Aro e de Luiz Augusto Teixeira- de que os valores seriam 

destinados ao pagamento de fiscais que ameaçavam o banco com 

possível autuação sancionatória. Trata-se- de fato sob apuraçã.o em 

procedimento próprio que poderá fornecer maiores informações ,sobre a 

destinação.de parte dos recursos sacados. 

Todavia, por ora não se sustenta a versão de 

de_stinaçã.o dos valores unicaryiente em favor de agente público. A uma , 

porque a eloquência dos acusados em mencionar suposta extorsãyíífu/ 

se faz acompanhar de elementos concretos que permitam ~r.íêÍuir 

155 
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tenha de fato ocorrido. Com efeito, os acusados não informam nome, 

local de trabalho, documentos em que poderiam constar informações 

sobre agente corrupto ou testemunhas da suposta extorsão. Wilson de 

Aro menciona que os fiscais podem ter sido da Receita Federal, do INSS 

ou do Ministério do Trabalho, e, sequer teria tratado diretamente com o 

suposto funcionário público, embora afirme ter ouvido Luiz Sebastião 

Sandoval e Rafael Palladino tratando sobre o assunto cm conversa. 

Ademais, Wilson de Aro não demonstra 

precisão ao tratar a destinação dos recursos para o pagamento de 

agentes públicos. Perguntado sobre o volume de recursos, do quanto 

teria se destinado ao fiscal da Recei ta Federal,.do INSS ou trabalhistas, 

Wilson afirma que "praticamente" tudo teria a finalidade de pagamento 

de propina. Por fim, o acusado afirma que um dos saques foi destinado 

a pagamento de "comissão" em favor de Márcio Percival, pela negociação 

com Caixa Econômica Federal. 

O único que afirma ter conhecido o fiscal, Luiz 

\.. 

Augusto Teixeira, nega que tenha estabelecido qualquer tratativa com Ü 
o suposto fiscal, embora tenha se incumbido de entregar a propina ao 

corruptor na garagem no Banco Pana.mericano .. 

Aliás, não fosse suficiente entregar os valores a 

um terceiro na garagem do Banco Panamericano, Luiz Augusto 

Teixeira ainda cedeu o próprio veículo para guarda dos valores e alega 

ter concluído as entregas diretamente, no mesmo local, sem 

testemunhas. 

Chama atenção o fato de que os saques 

recursos da tesouraria. do Pa.namericano se seguiram até novemb 

,1ul.ôs n• 0000310-82.2011.403.6181 
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2010, quando já haviam sido descobertas frauc:les praticadas na ges,ão 

do Banco, faltando poucos dias para o afastamento ela diretoria a 

instituição financeira. Mesmo sabendo que seriam afastados do Bane e 

que o passivo da instituição estava sendo calculado pelo BACEN, os 

acusados ainda conseguiram promover a retirada de valores s m 
. .. ! 

maiores formalidades . Sob r.ais circunstâncias é inverossímil a alegação 
' de pagamento de propina a agente público para evitar autuação injusta 

con tra o Banco, uma vez que não mais sub$istiam questões sobre 

"manutenção do Banco" ou "provisões para discussão judicial de multa" 

que houvesse de ser imposta. 

Segundo a testemunha Aguinaldo Cãndido (fl. 

7867), o caso do saque de novembro de 2010 foi realizado contrà o 

Banco Panamericano, sem envolver a empresa Administradora de 

Cartões, desconhecendo a razão de ter havido mudança de 

procedimento. 

Também não há como considerar que durante 

mais de três anos os acusados tenham mantido esquema para 

pagamento de agente público sem tomar qualquer providência para 

sanél.r a suposta irregularidade detectada no Banco, mormente quru:ido 

a instituição financeira passou a apresentar dificuldades e sequer tinha 

dinheiro em caixa para despesas do dia-a -dia. 

Enfim, a versão apresentada por Wilson não se 

compatibiliza com as declaraç,ões de Luiz Augusto Teixeira de 

Carvalho Bruno. Esse ultimo menciona reunião em que teria explan\l-do 

sobre as a,mcaças e ext.orsã.o a Wilson e Rafael, e menciona 

manifestação de Wilso~ quanto a necessidade ~lc provisio~ar ~

para a suposta autuaçao que o Banco Panamencano podena · , ber. 
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Ainda assim, em interrogatório nos autos, Wilson sequer recorda qual a 

entidade representada pelo agente público, e apenas teria 

disponibilizado os recursos solicitados, sem maiores cautelas. 

As testemunhas ouvidas nos autos nada 

mencionam sobre fiscal da Receita Federal que tenha agido corn 

violência no desempenho de suas funções no Panamericano, e, 

curiosamente, ncnhu1n questionamento sobre o assunto é feito pelas '---

defesas de Wilson de Aro e Luiz Augusto Teixeira às pessoas que 

poderiam ter presenciado os fatos. 

De fato, não hã prova da entrega de valores a 

fiscal além das declarações de Luiz Augusto Teixeira. Por outro lado, 

há provas suficientes de que valores foram retirados do Banco 

Panamericano e deixados, ora na sala de Wilson de Aro, ora no porta

malas de Luiz Augusto Teixeira. 

Portanto, não há qualquer elemento que possa 

induzir a prática de delito por funcionário público, ao passo que são 

abundantes as provas da apropriação de recursos da instituição 

financeira por seus diretores. 

Os fatos relatados em audiência de instrução 

sobre eventual pagamento de propina a fiscais não poderiam deixar de 

ser investigados, o que motivou a instauração de inquérito policial (fls. 

10748/ 10752). Todavia, a mera alegação de extorsão, destituída de 

comprovação ou de elementos concretos, não permite que seja 

paralisado o andamento da ação penal, ainda que em relação a 

específico do item Vil da denúncia. 

Autos n• 0000310-82.2011.403.6181 
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i 
Demais disso; assiste razão ao órgão acusatório 

em relação à autonomia entre os de litos dos artigos 4º e 5º da ·Lei [ º 

7.492/86 (item VII da denúncia), ao menos rto que diz respeito a 

apropriação de valores retirados da tesouraria do Banco Panamerican . 

Não há elemento que indique o delito do artigo 

5° da Lei nº 7.492/86 necessariamente como meio para a prática de 
1 

crimes de corrupção ativa, 

Não. há como supor que as vultosas quantias 

retiradas do Banco Panamericano c da empresa Administradora de 

Cartões tenham sido uti!Ízadas integralmente para pagamento de 

propina a agentes públicos, se é que o foram em algum momento, Ainda 

assim, haveria de ser demonstrado que os paga mentos tinham por 

objetivo conseguir a lgum tipo de beneficio para o Panamericano, uma 

vez que os acusados não mencionam qual teria: sido a irregularidade no 

Banco Panamericario verificada pelo suposto fiscal. Não seria <:lemà is 

cogitar que suposta irregularídade possa estar relacionada a gestão ·de 

parte dos acusados,· e, dessa forma, não se trata de interesse exclusivo 

do Banco Panamericano em pagar propina para mante r oculta a 

qucstã.o, 

Enfim, a, falta de evidências dos fatos alegados 

por Wilson de Aro e Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno n:ão 

permite qualquer juízo sobre um supo.sto delito de corrupção capaz de 

absorver os crimes constantes do itein Vil da denúncia, 

Os acusados sequer aprescnta.m uma versão 

única para os fatos. Como considerar, portanto, que 

sacado teve idêntica desti.nação',> 

Auio~ n• 0000310-82 .201 J,403.6181 
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Outrossim, não se. sustenta a versão 

apresentada por Rafael Palladino, ao afirmar que os saques poderiam 

constituir "retorno ao lojista", como bonificação repassada a vendedores 

e proprietários de estabelecimentos comerciais, com pagamento em 

dinheíro. Com efeito, segundo as testemunhas Gilberto (fls. 7917), 

Cecília Adelino (Gerente-Geral de Crédito Direto ao Consumidor, n. 
8808) e Clebcr Fernando Augusto Boro (fl. 9408), os pagamentos a ( _. 

lojistas não eram efetuados em dinheiro, mas ;itravés de transferências 

bancárias. 

Cleber Fernando acrescenta que desconhece 

qualquer sistema paralelo, ou "por fora", para pagamento de retorno a. 

lojista, e que nem saberia como trabalhar dessa forma. 

Assim, a versão de pagamento a lojistas não 

explica a entrega de valores a Marcos August~, Luiz Augusto Teixeira 

ou Wilson de Aro, além das contradições verificadas nas declarações 

entre os dois últimos. Demais disso, como explicar que os saques 

tenham sido justificados perante a contabilidade com notas fiscais O 
emitidas por pessoas jurídicas ligadas a ex-diretores e outros 

prestadores de serviços. Não há explicação, por exemplo, para a relação 

que possa ter existido entre Luiz Augusto Teixeira ou Gianfrancesco 

Genoso e lojistas conveniados ao Banco Panamericano. 

Também deve ser lembrada a determinação 

para que os saques da tesouraria do Banco Panamericano não fossem 

comunicados ao COAF ou ao BACEN, deixando de observar os 

dispositivos da Lei nº 9.613/ 19989 • Conforme regulamento do Banco 

Autn.s n• ooooa10-s2.2011.403.6181 
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! 
Central, devem ser comunicadas operações em moeda nacional de valor 

1 

igual ou superior a R$ 10.000,00 (artigo l O , inciso JJI, e.e. art. 4°, incr,o 

T, ambos da Circular BACEN n º 2.852/ 1998). Além disso, nos termos Ido 

artigo 9°, parágrafo 1º, inciso I, e.e. artigo 12, inciso II da Circular 
• 1 

BACEN nº 3.461/2009, devem ser comunicados saques em espécie de 

valor igual ou superior a R$ 100.000,00, 

Eni sessenta saques realizados no período. en_tre 

2006 e 2010, que se enquadravam na regra de comunicação, não foram 

v_erificada~ notificações ao BACEN ou ao COAF, totalizando a quantia de 

R$ 15.654.926,64 sacados a revelia das entidades fiscalizadoras. 

A omissão em comunicar as operações de 

saques a área de compliance (responsável por corriun,icar as operações 

ao COAF), segundo a testemunha .Aguinaldo Cândido (fl. 7867), segu.ia 

determinação de Wilson de Aro. Por sua vez, Marcos Augusto 

acrescenta. que tinha conhecimento sobre a necessidade de 

comunicação ao COAF e que chegou a questionar Aguinaldo e Wilson 

sobre o caso. Em resposta, Wilson teria afirmado que a comunicação ao 

COAF era desnecessária quando se tratava da mesma empresa do 

grupo. 

Dessa forma, as evidencias supracitadas, em 

especial os relatórios e depoimentos colhidos nos autos, demonstram a 

retiradas de valores da t<:soutaria do Banco Panamericano por ex

diretores da instituição, aptas a configurar o delito do artigo 5º, caput, 

da Lei nº 7 .492/8.6 . 

As provas produzidas sobre · os saques~ 

espécie da tesouraria do Banco Panamericano permitem inferi · enas 

Au.t.o.s n' 0000310-82 .2017.103.6181 
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o beneficio pessoal dos envolvidos, não havendo corno considerar que 

façam parte de gestão fraudulenta atribuída aos acusados. 

Conquanto as co1:1dutas dos diretores 

envolvidos possa também revelar fraude praticada contra o Banco 

Panamericano, na medida em que produzidas simulações de despesas 

para justificar os saques de recursos perante a contabilidade, o correto 

enquadramento deve ser perante o artigo 5u da 'Lei nº 7.492/86. 

Não há como considerar que os saques 

efetuados em beneficio pessoal de diretores, sem qualquer justificativa 

econômica, possam ser considerados ato da . gestão do Banco 

Panamericano. Não se verifica nas condutas qualquer relação com a 

atividade administrativa do Banco, de modo que os responsáveis pelas 

operações ilícitas apenas tiram proveito dos poderes de dirigentes da 

instituição para exprqpria-la de modo sorrateiro. 

Assim, as condutas extrapolam a prática de 

fraude na a.dmjnistração do Pana.mericano, caracteri7,ando desvio 

praticado contra a instituição. 

Demais disso, não se pode afirmar que haja 

delilo de gestão fraudulenta em momento posterior a retirada de valores 

da tesouraria do Banco Panamericano. Na verdade, as fraudes 

praticadas para Jllstilicar os saques ilicitos constituem iter criminis para 

o delito de apropriação. Apenas aparen temente a fraude ocorre em 

momento posterior, pois somente se considera como havida a. 

apropriação prevista pelo artigo 5º da Lei nº 7.492/86 quando,,,óÇ/ 
/ , 

agentes apresentam docum.entação fiscal simulada para Ju:;:~fur 
/; 

/ / 
Autos n• 0000310-82.2011.403.6181 
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("regularizar") a despesa registrada como adiantamentos divérsos, 
1
m 

conta da administradora de cartões. 

A forma como os recursos foram retirados o 

Banco Panamericano, em espécie, entregues em mãos de diretores ra 
instituicão, denota flagrante irregularidade administrativa. Não 

obstante, ainda· que sacado em espécie, os recursos poderiam ter sido 

utilizados de maneira regular, como para o pagamento de despesas •do 

Banco Panamericano com fornecedores e· prestadores de serviços, por 

exemplo. 

Com efeito, ao que foi possível ap1,1rar, os 

funcionários da tesouraria nà.o questionam a realização de saq~es 
1

dl:I 
1 

tesouraria, pois os diretores solicitantes gozavam de alçada para tanto, 
' 

sendo possivel supor que os recursos senam utilizados no desempenho 

de atividades cotidianas da instituição finanéeira. 

Apenas com o desvio dos recursos em beneficio 

próprio, a partir da. apresentação de documentação fiscal simulada, é 
1 

que se perfoctibiliza a apropriação das ~'Ultosas quantias, razão pela 

qual a fraude, nesse caso., constitui-se de mc_io para a prática delitiva. O 

mesmo pode ser dito quanto às ordens para não comunicação dos 

saques ao COAF, que haveriam de ser rea1í7..a.das no decorrer da 

operação de levantamento dos valores pela tesouraria do Banco 

Panamericano ou logo após. 

Portanto, encontra-se demonstrada apena.s a 

materialidade do delito do artigo 5° da Lei nº 7.492/86. 

16.1 
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2.2. 7 Da transferência de recursos do Banco Panamericano para a 
controladora Silvio Santos Participações Ltda. (item VIII) 

A denúncia imputa a Luiz Sebastião Sandoval, 

Rafael Palladino e Wilson de Aro a prática de simulação de prestação 

de serviços da empresa Sílvio Santos Participações à Panamericano 

Administradora de Cartões de Crédito Ltda., cm 01/09/2010, com o 

objetivo de promover o desvio de recursos de q:ue tinham controle como 

administra.dores do Banco Panamericano. 

Conforme a acusação, em setembro de 2010 a 

empresa Liderança Capita1i7-ação Ltda., controladora do Banco 

Panamcricano, recebeu R$ 1.497.520,28 a título de remuneração de 

juros sobre capital próprio. 

Como controladora da Liderança Capitalização, 

a Silvio Santos Participações (92,62% do capital) fazia jus a parcela de 

R$ 1.387.003,28 da remuneração de juros sobre o capital próprio. 

Ocorre que a transferência dos recursos gerou a incidência de tributos 

nos valores de R$ 23.052,10 (PIS) e R$ 106.179,36 (COFJNS), o que 

teria levado a adoção de procedimento para que a Sílvio Santos 

Participações fosse reembolsada dessas despesas. 

A simulação de prestação de serviços da Sílvio 

Santos Participações a empresa Panamericano Administradora de 

Cartões, no valor de R$ 129.231,46, foi o expediente levado a efeito pa.ra 

justificar o reembolso de despesa.s da primeira empresa com o 

pagamento de tributos. 

o relatório PAN nº 001/ 11 

1284 / 1285verso, do Volume VI do Apenso XIII) trata dos detalh~0l · 

relação verificada entre a Sílvio Santos Participaçõ0 pr a 

Auto.s riº 0000310..82.:./011.403.6781 
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Liderança e o Banco Panamericano, apontando as operações Ide 

transferência de recursos entre os dois.grupos. 

Expõe o relatório que, em deliberação do 

Conselho de Administração do Banco Panamericano em 30 de junho1de 

2010, os acionista,s do Banco teriam direito ao montante de R$ 
' 

6.000,000,00, correspondente a R$ 0,02455555i por ação, a titulo de 

juros sobre o capital próprio (",JCP"), que deveria ser pago até a data de 

30 de abril de 20 1 1. 

No ano de 2010 a empresa Liderança, uma das 

controladoras do Panamericano, possuía 60.985.000 ações ordinári~s 
' ("ON") do Banco Panamericano, obtendo receita bruta de R$ 

l .497.520,28. 

Por sua vez, à SS Participações, detentora de 

92,62% do capital social da empresa Liderança, tinha direito à ;R$ 

1.387.003,28 dos juros sobre capital próprio (''.JCP") recebidos pela 

Liderança, tendo efetivamente recebido a quantia de R$ 1.397.096,86. 

Contudo, foi verificado o reembolso das verl,)as 

empregadas no· pagamento dos referidos tributos, efetuado por meio da 

Panamericano Administradora de Cartões à Sílvio Santos Participações. 

O reembolso, no valor de R$ 129.231,46, encontra-se contabilizadó em 

conta n" 188.05.00.8.620.0, com registro·em l º de setembro de 2010, a 

título de "Adiantamentos Diversos". 

Durante a instrução Rafael Palladino confirma 

a realização da operação, mas afirma que ocorreu em virtude de erro (fl 

10735). p 
: 

16_5 
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A testemunha Jair Ângelo Pitol confirmou em 

juízo que a operação de transferência de valores em favor da SS 

Participações seguiu ordem de Wilson de Aro, sem qualquer 

formalidade, e que se destinava ao pagamento dos tributos PIS e 

COFINS decorrente do recebimento de dividendos do Banco 

Panamericano (11. 768/769 e 7797). 

A testemunha acrescenta que foi consultado 

sobre como proceder no caso do recebimento de juros sobre capital 

próprio, pois a holding não tinha recursos e o pagamento de COFINS 

deveria ser feito antes do recebimento dos dividendos. Segundo Jair 

Pitol, foi esclarecído que o Banco não poderia pagar aquela despesa e 

teria sugerido a realização de contrato de mútuo com outra empresa a 

fim de gerar recursos para a Sílvio Santos Participações, como no caso 

de permuta através da administradora de cartões em troca de 

propaganda. 

Apesar do envolvimento da empresa 

administradora de cartões, os recursos transferidos a Sílvio Santos 

Participações são provenientes do Banco Panamericano. Como visto 

anteriormente, são inúmeras a provas que confirmam a confusão 

patrimonial entre as empresas, inclusive a simulação de contratos de 

prestação de serviço com o objetivo de justificar a transferência de 

valores do Bru1co Panamericano em favor da sua empresa 

Administradora de Cartões (Relatório Desup/GTPS4/Consup-04-

20l l /2008, Pt 1101536196). 

Precisamente a partir de julho de 2008, houve 

aumento expressivo dos valores transferidos a Pru1americz:_...--· 

Admini,t,adorn d, C~tõcs, ~m justificati"- <eunõmica, /4 
,1UW$ r,• 0000310·82.2011.403.6181 / 
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a falta de correspondência com serviços que pudessem estar sendo 

prestados ao Banco Panamericano. 

Resta configurada a prática de fraude m 

desfavor do Banco Panamericano·, com objetivo de transferência de 

valores para a holding Sílvio Santos Participações, levada a . efeito 

dirigentes de ambas as empresas. 

por 
1 

A fraude praticada por .meio da simulação de 

prestação de serviços, conquanto demonstre aptidão para configurar o 

delito do artigo 5º da Lei Nº 7.492/86, trat.a-se na verdade de ato de 

gestão fraudulenta levado a efeito pelo acusados. Com efeito,. a 

transferência de .recursos do Banco Panamericano segue mecanismo 

semelhante·ao empregado rios itens VI e IX da denúncia. 

O quadro de intensa confusão patrimonial e 

administrativa entre as empresas do grupo Sílvio Santos iricluí a 

empresa Sílvio Santos Participa.ções. Como visto, diversas operações 

1 foram realizadas entre as empresas do referido grupo, com objetivo, de 

pagamento de despesas de modo oculto, sendo que tais empenhos em 

grande parte foram suportados pelo Banco Panamericano. 

Ainda que se possa cogitar dos beneficios para 

os acionistas da Sílvio Santos Participaçõe,s, não se pode considerar que 

a transferência de quantia mencionada pelo item Vlll da denúncia s,eJa 

diferente de outra_s simulações verificadas nos autos, como no caso cios 

pagamentos de bónus aos dirigentes do grupo. Com .efeito, várias das 

empresas do grupo também receberam recursos do Banco 
' 

Panamericano de modo ilícito, beneficiando, cm certa medida, ~ 
acionistas. Ainda assim, não se tem como apropria,~ mi{ _.,. 

/ 
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transferência, tratando-se, na verdade, de atos fraudulentos, em que 

uma empresa é utilizada como caixa para outras do mesmo grupo 

econômico. 

Assim, não há razão rara considerar os fatos 

descritos pelo item VIII da denúncia como fraude autônoma, diversa da 

gestão fraudulenta praticada pelos acusados. A transferência de 

recursos para a controladora Sílvio Santos Participações difere dos fatos 

indicados pelo item VII da denúncia, pois no caso dos saques em 

espécie da tesouraria do Panamericano existe claro enriquecimento 

pessoal dos diretores envolvidos. 

Com efeito., não há como concluir que as 

condutas dos itens VII e VTII estejam no mesmo patamar. Enquanto a 

transferência de recursos a empresa Sílvio Santos Participações 

encontra-se inserida. no complexo de fraudes que garantiam o 

funcionamento do grupo empresarial, os saques descritos pelo item VII 

serviram ao beneficio pessoal dos diretores que se apropriaram das 

-· 
(. _ _,. 

referidas quantias. Não se vislumbra, pois, no último caso, qualquer Q 
relação com o funcionamento do Banco Panamericano ou qualquer das 

empresas do grupo econômico. 

Portanto, com a devida distinção entre os casos, 

as condutas descritas pelo item VIII, que possibilitaram a apropriação 

de valores do Banco Panamericano pela empresa Sílvio Santos 

Participações, amoldam-se ao artigo 4° da Lei nº 7.492/86. 

2.2.8 Das operações para movimentação de recursos do 
Panamericano por meio de outras empresas do grupo (item IX). 

168 
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O item IX da denúncia imputa a Luiz Sebastião 
1 

Saodoval, Rafael Palladioo, Wilson Roberto de Aro e · Mauríf io 

Booafonte, no periodo entre julho de 2008 e novembro de 20101 a 

manutenção e movimentação de recursos do Banco Panamerica,no 

paralelamente à contabilidade exigida pela legislação. 1 

A movimentação de recursos, segundo a. ,., 
1 acusação, ocorreu por meio da simulação de operações e de prestação 
• 

de serviços entre empresas, importando em fraudes praticadas contra. o 

Banco Panamericano. 

.Conforme a denúncia, no periodo entre 2008 e 

201 O os acusados eram dirigentes do Banco Panamericano e das 

empresas Panamericano Administradora de Cartões de Crédito Ltda., 

Panamericano Prestadora de Serviços Ltda., Pánamericano de Seguros 

S.A. e Perícia Administradora e Corretora de Seguros e Previdência 

Privada Ltda. 

Para que fosse possível a movimentação de 

recursos do Banco Panamericano por meio das empresas, havia que se 

perm_itir um estado de confusão patrimonial e administrativa entre· as 

companhias do grupo econômico. Nesse sentido, a comunicação 

financeira entre as pessoas jurídicas envolvidas se mostrou possível em 

razão do controle centralizado de Sandoval, Rafael e Wilson de Aro, 
.1· 

exercendo gestão de fato sobre várias das empresas do. Grupo Sílvio 

Santos, em detrimento dos diretores formalmente designados gela 

adminislração do grupo empresarial. 

As provas produzidas durante a instrução .., 
demonstram que parte das operações financeiras reaJizadas en# / e:::,// 

A1,.tns 11• 0000810-82.2011.10:.H,181 .,.//'" 
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referidas sociedades não possui respaldo documental ou fundamento 

econômico. 

O depoimento de Luiz Antônio relata sobre a 

falta de embasamento econômico-financeiro para a realização das 

operações, especificamente no que tange as empresas Panamericano 

Administradora de Cartões de Crédito e Panamericano Prestadora de 

Serviços (.íls. 7867). A testemunha menciona a ausência de aditivos l 
para operações acima de R$ 40.000.000,00, conforme previsão em 

cláusula contratual, e m.tsência de relação direta entre a produção e o 

pagamento de comissões, inclusive casos de meses seguidos em que a 

"produção" foi muito parecida, mas com comissões bastante diferentes. 

A questão foi levada ao Banco, que respondeu não haver como explicar 

porque não havia fundamento. 

Tais irregularidades encontram-se descritas de 

forma detalhada pelo Parecer Desup/GTSP4/Consup-04-2011/0008, 

apresentado no bqjo do Processo Administrativo PT 1101536196 (fls. 

01/ 15 do Apen$o 1.34.001.003106/2012-63), anteriormente 

mencionado. 

No caso dos referido$ contratos, firmados entre 

o Banco Panamericano e as empresas Panamericano Administradora de 

Cartões de Crédito e Panamericano Prestadora de Serviços, foram 

subscritos por Adalberto Savioli, Wilson Roberto de Aro, Luiz 

Augusto Teixeira de Carvalho Bruno e Rafael Palladino. 

Da Transferência de valores 

Pa.namericano para empresas do Grupo Sílvio Santos 

Autos 11• 0000310-82.2011.403.6181 / 
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Conforme tratado em relação à fraude no 

pagamento a dirigentes do grupo (item VI da denúncia), a remuneraçl'ão 

ajustada entre o Banco Panamericano e a sua Administradora de 

Cartões de Crédito, em razão de serviços por esta. :última, er, m 

escalonados de acordo com o volume .de empréstimos e financiamentos 

alcançados no mês (cláusula II do contrato de íls. 40/46 do Apenso 

') l.34.001.003106/2012-63). 

'-----._ 
1 

Alcançado total de empréstimos e 

financiamentos até R$ 10.000.000,00, a comissão correspondente seriá 

de 0,25%. Nas operações entre R$ 10 e 25 milhões, eram prevista 

comissão no valor de R$ 45 mil. Os empréstimos e financiamentos que . . . 

ficassem entre R$ 25 e 40 milhões teriam comissão de R$ 75 mil. Por 

fim, alcançado valor superior a R$ 40 milhões em empréstimos e 

financiamentos, a comissão seria definida entre as partes. 

A cláusula 2.1.2 define gue a remuneração 

inclui tributos incidentes sobre os serviços e despesas que as filíais 

tivessem para a completa prestação dos senriços (impressos, pessoal, 

contas telefônicas), de modo que nenhuma outra remuneração, 

pagamento, adiantamento ou ressarcimento de custos ou despesas 

seria devido pelo Banco Panameiicano. Previsão semelhante consta da 

cláusula 2. 1.2 do contrato entre o Panamericano e a Panamericano 

Prestadora de Serviços Ltda. 

Em relação a remuneração por serviços 

prestados pela Panamericano Prestadora: de Serviços (cláusula 2.1 do 

contrato de íls. 35/39 do Apenso nº l.34.001.003106/2012-63), consta 

previsão para que a remuneração viesse a ser fixada em adiantamentos ,,,') 

especificos, que não foram apresentados. Portanto, não existia cláu~~ 
_,,/ -7 

Autos nº 0000310-82.2011.40~l.618I 
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ou aditivo contratual que estabelecesse a forma de remuneração da 

prestadora de serviços. 

O relatório PAN nº 019/11 (fls. 1180/1186, do 

Apenso XIII), relaciona as transferências de valores do Banco 

Panamericano para a Panamericano Administradora de Cartões de 

Crédito e Panamericano Serviços. 

Conforme aponta o relatório, as transferéncias 

estiveram amparadas em contratos de prestação de serviços de 

correspondente bancário, entre outros contratos, e tinham valores 

controlados pelo departamento de contabilidade, que solicitava o 

pagamento antecipado a empresas prestadoras de serviços. Ao final do 

mês era solicitado ao Departamento Fiscal a emissão de notas fiscais 

referentes à prestação dos serviços, com retenção e recolhimento dos 

tributos incidentes. 

No período de setembro de 2008 a dezembro de 

201 O são verificadas diferenças entre os valores que constam dos 

provisionamento!:l e as quantias que constam das notas fiscai!:l lavradas, 

cujo somatório alcança valor aproximado de R$ 5.934.900,42 para a 

empresa Panamericano Serviços e R$ 22.799.900,42 em relação a 

Panamericano Cartões de Crédito. 

O relatório da auditoria traz relação de 

transferências efetivadas pelo Panamericano, a titulo de comissão, para 

as· pessoas jurídicas Panamcricano Cartões de Crédito, Panamericano 

DTVM e Panamericano PresLadora de Serviços. 

Em favor da empresa Panamericano Cartões 

Crédito foram transferidos R$ 403.571.250,00, entre os anos de O 

Autos n:' 0000310-82.201 1.103.6181 
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. 1 
2010. Em relação a empresa Panamericano DTVM foram transferimos 

22.093.000,00, enquanto que- a .empresa Panamericano Serv+ os 

recebeu R$ 336.827.625,00 em relação ao mesmo período (Total de IR$ 
762.49 L875;00). 

A análise dos dados que constam do relatório 

PAN nº 019/,11 (fls. 1180/1186, do Apenso XIII) permitem concluir que 

houve aumento dos repasses de valores do Banco -Panamcricano no 

período entre 2008 e 20 .10. Contudo, segundo conclusão do estudo, não 

se comprovou que os pagamentos eram devidos em vista ,da 

impossibilidade de conciliação ente a produção dos períodos com · as 

taxas de remuneração pactuadas nos contratos. 

Além da obscuridade em torno dos repasses. de 

recursos para as e mpresas antes mencionadas, não havendo registro 

que indique com exatidão a razão dos pagamentos ou o critério utili;r,ado 

para o cálculo, chama atenção que as empresas arcassem com o 

pagamento de despesas s em relação com sua atividade econômica.. 

A diversidade· de despesas suportadas pelas 

empresas Panamericano Administradora de Cartões e Panamericano 

Prestadora de Serviços, em especial no pagamento a dirigentes de várias 

das empresas do grupo (remuneração e bônus), saques em espécie da 

tesouraria (a conta da Administradora. de Cartões), repasses indevido~ a 

Sílvio Santos Participações (compensação pelo pagamento de tributos 

PIS e COFINS), leva a conclusão de que as cori1panhias eram u tilizadas 

para mante r oculta a movimentação de recursos do Barko 

Pana.mericano, evitando a fiscalização pelo mercado e por entidades de 
,/ 

direito público. 

llulos n'' 0000310-82.2011.408.6181 
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As evidências prod1.lzidas em juízo ainda 

demonstram que a opção de movimentar recursos fora da contabilidade 

do Banco Panamericano também servia para efetuar pagamentos de 

interesse da instituição financeira, de modo oculto a fiscalização do 

BACEN. 

Da Transferência de recursos de empresas do grupo econômico em 

favor do Banco Panamericano 

Além das operações de transfereneia de valores 

do Banco Panamericano, outras operações tinham como objetivo 

reconduzir recursos em favor do Banco. Esse retorno de valores 

encontra-se demonstrado pelo Relatório PAN nº 022/201 l(fls. 

1187 / 119lverso do Apenso XIII). 

Conforme o Relatório nº 022/2011, quando o 

cliente não efetuava pagamento de fatura de cartão de crédito, ou 

uti]i7..ava. crédito rotativo, realizava-se financiamento pelo Banco 

Panamericano referente ao valor total. Isso teria ocorrido dada a 

impossibilidade da administradora de cartões de crédito financiar 

clientes. 

Tais financiamentos eram contabilizados em 

conta "Movimento de Titulares» - 1.6.1.20.00.8.0011.1 - "Saque 

Tits./Empréstimos C/C Gar. Adm. Banco Panamericano", até que 

houvesse o pagamento pelos clientes ou fosse ultrapassada a data de 

vencimento em prazo superior a 67 dias. 

Quando verificado o transcurso de prazo 

superior a 67 dias do vencimento, o 

"Movimento de Titulares" no Banco 

Aulos nº 0000JW-82.2011.403.6181 
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transferido para a administradora de cartões de crédito com o deví'do 

repasse ao Panamericano dê> valor pela compra dos títulos vencidos. 

Ainda segundo o relatório, quando a 

Administradora de Cartões de Crédito não possuía recursos disponíveis 

para realizar o pagainento ao Banco Pahamericano, referente a com~ra 

de títulos vencidos há mais de 67 dias, podia ser realizado empréstif;no 

junto a outras instituições financeiras. O relatório menciona contratos 

de empréstimo com os bancos Daycoval, ABC Brasil, Mercantil do Brasil 

e Safra. 

Efetuada baixa na conta 1.6.1.20.00.8.001 1.11 -

"Saque Tits./Empréstimos C/C Gar. Adm, Banco PanAmericano", com o 

recebimento de contrapartida financeira, os valores eram registrados 

pela Administradora de Cartões como entra.da. cie crédito (titulo 

ve ncido) em contra l.6.9. L0.20.1103.0 - "Crédito em Atraso - EDS" 

(Ativo· Circulante) e saída de recurso financeiro. 

, ~
1 

Segundo consta do relatório mencionado, 

contrapartidas da Administradora de Cartões de Crédito em favor 1do 

Banco Panamericano, realizadas entre os anos de 2009 e 2010, q.ão 

apresentam correspondência com os valores debitados· na· conta 
1
de 

"Crédito em Atraso - EDS" (conta l.6.9.l0.20.1103.0), resultando cm 

diferença de R$ 146.083.479,70. 

O relatório citado, os valores das transferências 

eram estabelecidos pelo pessoal do processamento e Controle 

Operacional, de forma aleatória. Mas chama atenção a orientação de 

que nas transferências não poderiam ser feitas com valores igu' i:s' á s 

175 
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de mútuo. Ou seja, as operações de recompra. de Utulos vencidos há 

mais de 67 d ias foram utilizadas para. abastecer o Banco Panamericano 

com recursos captados junto a outras instituições financeiras, por 

intermédio da empresa Administradora de Cartões. 

A d iferença significativa que foi verificada na 

relação de créditos entre o Banco Pana.mericano e a Pa.namericano 

Administradora de Cartões (R$ 146.083.479,70) demonstra que o Banco 

se beneficiou de recursos de (iulras instituições financeiras, cabendo à 

Administradora suportar os custos dos empréstimos obtidos junto ao 

mercado. 

Segundo informações do Relatório PAN nº 

022 / 11, os funcionários responsáveis pelo "processamento e controle 

operacional" Aguinaldo Cândido da Rosa e Maria do Socorro dos Santos 

informaram que as transferências dispensavam autorizações formais 

dos representantes da Administra.dora de Cartões de Crédito, bastando 

solicítações verbais de Marcos Augusto, então assessor da diretoria 

financeira. 

A funcionária Márcia Aparecida Dantas Ferraz é 

mencionada pelo relatório como tendo prestado informação de que "no 

fechamento do movimento da Pan. Adm. de Cartões de Crédito apura-se o 

saldo e conforme necessidades eram Jeitas as transf erênda.s". 

Marcos Augusto e Aguinaldo demonstram 

dispor de poderes para representar tanto a Admínistradora de Cartões 

de Crédito como o Banco Panamericano, ma·s as operações somente 

poderiam ser efetuadas com a assínatura de dois representantes 

Autos n" 0000310-82.2011.403.6181 
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habilitados, o que não foi observado em alguns casos de 2009 e 20 l0, 

totalizando R$ 148.782. 127,25. 

Do Pagamento de despesas do Banco Panamericano .por pessoas I o 

grupo econômico J 

Além da utilização da Administradora de 

Cartões, foram produzidas.evidências de que ouLras empresas do grupo 

econômico foram utilizadas-para realização de pagamentos de interesse 

do Banco Panamericano. 

Como exemplo, aponta-se a doação realizada a 

partido político com valores debitados na conta da empresa 

Panamericano Administradora de Cartões de Crédito. Conforme 

depoimento de Luiz Antônio (fl. 7867), a empresa "Light Promotora de 

Vendas" foi utilizada·para efetuar doação ao Partido dos Trabalhadoi:es. 

Em contrapartida, a · empresa foi contratada por uma das empresas. do 

.,.-·) grupo financeiro do Panamericano, sendo que o pagamento pela 

suposta prestação de serviços foi feito peta Administradora de Carl(>es. 

Ainda segundo a testemunha, foi_pago um valor de R$ 377.000,00 para 

a empresa Light, sendo que R$ 300.000,00 foram destinados ao PT, 

enquanto que R$ 77 .000,00 referiam-se ao pagamento de tributos (Pli$, 

COFINS e imposto de renda). 

Conclusões semelhantes constam do Parecer 

Desup/GTSP4/Consup-04-2011/0008 (íls. 01/.15 do Ape!lso 

l.34.001.0(l.3106/2012-63) e do Relatório PAN n" 99/ 10 (fls. 

1250/1251 do Apenso XIII) , 

Autos n'' 0000310-82.2011.'103.-6181 
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O contrato com a empresa Light foi .datado de 

02/01/2010, com valor de R$ 377.351,49 (fls. 1254/1256 do Apenso 

XIII) . Na data de 28/05/2010 a empresa Light efetuou doação de R$ 

300.000,00 ao Partido dos Trabalhadores, e, em seguida, foi emitida 

nota fiscal eletrônica. nº 0497, de 16/07/2010 (fl. 615 do Apenso 

1.34.001.003106/2012-63). 

Em 02/08/2010, poucos dias após a emissão \ ._. 

de nota fiscal nº !)497, é enviado e-mail da empresa LIGHT para Wilson 

Roberto de Aro, com o título "nota pt", com cobrança de pagamento. O 

documento colacionado aos autos apresenta a resposta "pode pagar", 

com rubrica de Wilson de Aro (íls. 614 do Apenso 

1.34.001.003106/2012-63). 

Na data. de 12/08/2010 o pagamento a 

empresa LIGHT foi lançado no Sistema· Oracle sem número do pedido 

de a.provação (fls. 612/613 do Apenso 1.34.001.003106/2012-63), com 

transferência eletrónica (TED) enca.minhada. no dia seguinte (fl . 616 do 

Apenso 1.34.001.003106/2012-63). 

Mas além da transferência em favor de partido 

político, foram verificadas ocasiões em que pessoas jurídicas do grupo 

empresarial foram utilizadas para a.tender a ordens de pagamento de 

diretores do Banco Panamericano. 

A testemunha Luiz Antônio (fl. 7867) discorre 

sobre a confusão patrimonial entre as empresas do grupo Sílvio Santos, 

afirmando que "a contabilidade do Banco era a mesma da 

administradora de cartões" c que esta última "utilizava-se da estrutura 

Autos n• OOOOSI0-82.2011.403.6181 A 
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do banco" com compartilham·ento de senriços de funcionários entre las 
1 

empresas. 

Em depoimento, a testemunha Cecília Adchno 

(fl. 8808) afirma não saber ao certo qual unidade de negõcíos esJva 

vinculada ao seu contrato de trabalho. A testemunha explica J ue 

passou pela empresa Administradora e pela Prestadora, seguindo 

orientações que viesse a receber por e-mail do setor de Recursos 

Humanos do Banco Panamericano. Por fim, afirma ter manLido 

contratos "com todas na verdade" (adminislrador-a e prestadora), mas 

deveria trabalhar para·o Banco e que-desempenhava sempre ·o mesmo 

trabalho. 

No mesmo senlido, o depoimento de Cláudio 

Monteiro Junior, funcionário do Banco Panamericano. entre os anos· de 
' l 

2003 e 2011 (fls. 9236), que afirmou ter recebido remuneração_ por meio 

de pessoa jurídica, como a maioria dos contratados pelo Banco. A 

testemunha afirma que emitia notas fiscais conforme fosse determinado 

por e-mail pela holding, inclusive em relação ao valor, fazendo const<l,r o 

recebimento de outra pessoa jurídic'a que não o Banco. 

que a confu~ão É possível concluir, portanto, 

instalada entre as empresas do grupo administrativa 
. 1 
propiciou aos 

acusados a prática de inúmeras fraudes, -çom vistas a retirada de 

valores do Banco Panamericano, objetivando efetuar pagamentos sem 

correspondência econômica com as atividades da instituição financeira. 

A flexibilidade contábil do expediente possibilitou que as empresas do 

Grupo Sílvio Santos repassem reçursos entre si, sem controle do Banco 

Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, rnanteú 

ocultas despesas irregulares suportadas pelo Banco Panamerican 

179 
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Dessa forma, encontra-se demonstrada a 

prática de operações fraudulentas, com objetivos escusos de 

movimentação de recursos do Banco Panamericano de forma oculta, 

causando prejuízo à instituição financeira e seus investidores, além de 

criar obstáculo para a fiscalização de entidades de direito público. 

Ademais, não resta dúvida sobre o subterfúgio utilizado para 

movimentar recursos sem o conhecimento do mercado, permitindo Q 
manter aparência de regularidade financeira do Banco Pa.namericano, 

que, à época dos fatos denunciados, já apresentava graves problemas. 

As condutas indicadas pelo item IX da denúncia 

são aptas, em princípio, a configurar os delitos dos artigos 4°, caput, e 

11 da Lei nº 7.492/86. A conduta do artigo 11 da referida. lei diz 

respeito à manutenção e movimentação de valores paralelamente à 

contabilidade exigida pela legislação, o que pode se enquadrado ao 

expediente levado a efeito por dirigentes do Panamericano. Como visto, 

recursos foram movimentados por meio das diversas empresas do grupo 

Sílvio Santos, valendo-se de simulações da prestação de serviços entre 

outros expedientes para conferir justificativa econômica às operações. 

Ocorre, no entanto, que a conduta dos 

acusados não se esgota em movimentar recursos paralelamente a 

contabilidade da instituição. Como visto, os recursos era1n retirados do 

Banco por meio de pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial e 

utilizados cm pagamenLos irregulares, como o pagamento oculto de 

bonificações e doações a partidos políticos, entre outras despesas sem 

qualquer justificativa econõmica. 

Nesse sentido, a movimentação de recursos 

paralelamente à contabilidade formal consubstancia meio para alcan 

Autos n • 0000310-82.2011.403.6181 
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objetivos que se confundem com a administração das empreJas 

envolvidas, seguindo estratégias de gestão fraudulenta definidas pe os 

dirigentes do grupo Sílvio Santos. 

De ressaltar que, em sentido amplo, as 

condutas atinentes à movimentação clandestina de recursos por meio 
' 

de empresas do grupo Sílvio Santos englobam as operações 

fraudulentas descritas pelos itens VI, VII, e VIII da denúncia. Não 

obstante, as operações de movimentação paralela de recursos não se 

confundem em absoluto com as condutas tratadas nos itens 

mencionados. 

De fato, a movimentação de recursos ~m 

paralelo não se limitou ao pagamento de bônus ·para dirigentes, saqu es 

em espécie da tesouraria do Panamericano, ou repasses indevidos a 

empresa Sílvio Santos Participações. 

A movimentação de recursos de forma ocu)t.a, 

,,..-, perfectibilizada por meio de simulações, expõe a falta de transparênda e 

lealdade na administração do Banco Panamericano, que, por si só 

caracteriza prática delitiva. Trata-se, pois, de modelo de ge.stão que 

inviabiliza a fiscalização e realização de ajustes necessários para 

equilíbrio do Sislema Financeiro, e que pode ser verificado nas fraupcs 

praticada$ para pagamento de remuneração a dirigentes e funcionários 

do grupo Sílvio Santos, captação de recursos de outras inslituiç'ões 

financeiras, além de doaçõe$ ocultas a partido político. 

Dessa forma, as 

movimentação de recursos do Banco Panam.ericano de modo oc 
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não foram tratadas pelos itens VI, VII e VIII, também configuram atos 

de gestão fraudulenta, nos termos do artigo 4° da Lei nº 7.492/86. 

Assim, em vista das fraudes praticadas com o 

objetivo de realizar operações de modo oculto, deve ser reconhecida a 

prática de delito de gestão fraudulen ta, nos termos no artigo 4° da Lei 

Dº 7.492/86. 

2 .3 Da autoria delitiva 

Apôs análise da materialidade dos delitos 

apontados pela denúncia, passa-se ao conhecimento da autoria de cada 

acusado. 

2.3.1 Da autoria de Luiz Sebastião Sandoval 

São imputados ao acusado os delitos tratados 

nos itens II, III, IV, VI, VII, VIII e IX da denúncia. 

Em a legações finais, a acusação aduz não haver 

prova de cometimento direto dos delitos objeto da denúncia por 

Sandoval. Não obstante, aduz estar comprovada omissão dolosa diante 

de fatos delituosos praticados por outros di rigentes do Banco 

Panamericano, sendo o caso de aplicação do artigo 13, parágrafo 2º, do 

Código Pena110• 

lO Art. 13 .. O re!;ulhl<.lo. de que depende a cxil-l.ê11éÜI do crime, som<..'tltc é imputável a quem U1c deo cm1sa. 
Considc,ra-~e ct1ust1 u ução ou ()lniSStio sem a qual o íl<'SUltado n~o 1C'riu ocorrido. (Redação <h1da pda l.ei n~ 7.209, de 
1 l.7.19R4) 

Supervtniê.ncia de cau~ll independente,(loduído pela l .ei nc- 7.209, de I l.7.1"984) 

§ l :: - ,:\ ~upervenitncia de cansa relalivamcnte indcp<..·ndcnce exclui a impo1aÇiio quando, por si só, proJ1u:·,..,- ,,/ 
rc:>ulcado~ os Utlos anteriores~ enlrctanto, imptiuun-sc a quem os prnlicou. (lnçll1itlo pela l ,ei nº 7.209 de 1 .. 98· 
Re-Je\·incia da omissão (Jnch1fd9 P-teh1 Ld nº 7.209~ de J 1.7.1984) 
§ 2 .. - .A. (lmissão e penahnenlt: rcJcvantc quar\t.lO o omitem.e devin e podia agir pttrn c\•itar o resuJtado. · 
incumbe a quem:(11\i.:luido pela l,ei 11;1 7,209 de I t.7.19~ 
a) tenha por lei obrigução de cuid~<lc.1, proteção ou -.·igilúncia; ílncluldo Qth1 Lei n" 7 ,2Q9, ds \ 1. , .1984,) 
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Assiste razào a · acu sação, ao menos em reladão 

aos fatos dos itens II e III, em sustentar responsabilidade de Luiz 

Sebastião Sandoval decorrente de conduta omissiva em cumprir c! m 

d " . . (' s·1 . S B I . everes ,unc1onais pe rante o rrupo 1 v10 , antos e o · a11co 

Panamcricano. 

A partir do que restou demonstra.do no decorrer 

da instrução., Sandoval omitiu-se dolosamente em exercer poderes de 

correção sobre as fraudes praticadas por diretores do Banco 
' Panamericano.: Em outras ocasiões Sandoval a tua diretamente, com 

auxílio· de diretores subordinados, permitindo a prática de a tos 

fraudulentos na.gestão da instituição financeira. 

Não há dúvida de que Sandoval se qualifica 

.como administrador do Banco Panamericano, nos termos do artigo 25 

da Lei n º 7 .492 /8611 , estando provado que tomava decisões sobre o 

funcionamento da instituição, fazendo valer a vontade do acion~sta. 

majoritário. Também foram produzidas provas de diversas ocasiões e m 

que Sandoval atuou diretamente perante o Banco PanameriC8;}0, 

valendo-se da confusão patrimonial e adminislrativâ instalada entret as 

empresas do Grupo Sílvio Santos. 

Apesar de formalmente apresenta-se como 

Presidente do Grupo Sílvio Sàntós e Presidente do Conselho de 

b) d~ t)01ta forma. assumiu u respunsflbilida.dc de impedir o resul1~do.; (fnclu(do peh• l . .9-i 1f' 7.209 de l l. 7, 19.§ft 
e) com seu coml)Ortamen1A1 antc.rior, criou o risco da ocorrência do·n!sultado. 1 

11 Art. 25. São penalmente rcspon::nivtis. ,,os termôs dcsin lei, ó i:;ont1-olador e os i1dministradore:> de insti~uiç.-\o 
financeira. us"Sim <.:onsiderado~ os diretores, g1;;rente.-, (Vetado). 
§ 1" Equiparam-se uos m.lminist.rodore~ de instituição fimrnceira (Vetado) o inttrvenlQr, o liqnidanlc ou ú sindico. 7 
§ 2" Nos crimes previstos nesta t.ei, oornetidos cm quadrilh!\ 011 co-autoria,. o co-.imior Oll pa1tícipc que · e 
conGSS,j(l e.-3JX)Otânea t\..'·velar à autoridude policial ou judicial loda a tnvna delituosa tcrl a sua penar · .zi 
doí, terços. (Incluíúo pelo Lei n•9.080 de 19.7.1995) 

18S 
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Administraçã.o do Banco Panamericano, os atos praticados por 

Sandoval na administração do Banco Panamericano denotam 

inlluência sobre a instituição, com poderes para impedir a prática das 

fraudes por diretores subordinados. Adernais, nas fraudes identificadas 

pelos itens IV, VI, VIII e IX, a conclusão é de que os delitos não poderia 

ter sido praticados sem a anuência e colaboração do acusado. 

Conforme esclarece a testemunha Wadico \ ,~ 

Buchi, o Conselho tinha atribuições de aprovação de orçamentos e 

demonstrações financeiras, não havendo, pois, como considerar que 

tais decisões possam ser tomadas de forma automatizada, sem análise e 

interpretação dos dados por experts em tais tarefas. Logo, não se 

mostra cabível a alegação de que o Conselho de Administração 

encontrava-se limitado a mera função homologatória das decisões 

exaradas por diretores ou que devessem anuir à política por estes 

estabelecida. 

Assim, em vista dos poderes e atribuições 

desempenhadas por Sandoval na administração do Panamericano, \ _ _) 

entende-se que o acusado tinha dever legar de proteção e vigilância 

contra fraudes praticadas por seus subordinados. 

A responsabilidade dos administradores de 

instituições financeiras deve ser apreciada em consonância com os 

riscos das atividades exercidas, sabendo-se que inseridas cm contexto 

maior do sistema financeiro nacional, em que .a falha de um dos elos 

produz prejuízos para o mercado e para a sociedade. 

Não se trata de exigir dos 

elevados postos do sistema financeiro que expressem 

Autos n• OOOO~H0,82.2011.403.6181 
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humanos contra eventuais falhas d.a atividade, mas que tenham atitude 

leal e não busquem apenas o lucro ou manutenção de bcneficios 

pessoais. Ademais, impõe-se ao~ ~irigentes de instituições financeiias 

que se abstenham de causar prcJuizos a terceiros. 

Em razão dos riscos que sempre · rondam a 

atividade bancária, existe regulamentação exaustiva para o .setor, com 

fiscalização exercida por instituições como o Banco Central do Brasil e a 

Comissão de Valores Mobiliários, visando minorar prejuízos e , a 

contaminaçã.o do sistema. 

Todavia, não há como existir efetivo 

gerenciamento e <::ontrole ·dos riscos da atividade· ·bancária quando as 

instituições atuam sem transparência. Sob tais circunstãnci,as, 

extrapolam-se os riscos ·considerados normais para a atividade, o .que 

deve ensejar responsabil.ização compatível com os possíveis danos ao 

equilíbrio e credibilidade do sistema financeiro. 

As fraudes envolvendo o Banco Panamericano, 

com efeito, nã.o podem ·ser consideradas intrínsecas aos riscos da 

atividade, ou decorrentes de caso fortuito, sem conexão com a vontade 
' 

de Luiz Sebastião Sandoval. Como visto, em diversas ocasiões -as 

normas que regulamentam à atividade bancãri;i. foram intencionahne'.nte 

desconsideradas, propiciando benefício económico à cúpula 

administrativa do Banco e do_ Grupo Sílvio Santos. 

Conforme del1ui da instrução processual, o 

acusado conheéia que desde 2008 a tnstituição fmanceira, assim como 

outras, vinha enfrentando dificuldades para captaçã.o de recursos. ~~I) 

disso, Linha conhecimento dos riscos que envolviam as s · · 

18!:i 
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operações de cessão de crédito, significando nada mais que sobrevida 

obtida a custa da antecipação de rendimento, sendo realizada com 

deságio e sob condições cada vez menos rentáveis. 

Tais circunstâncias, por si só, seriam 

consideradas atípicas para o funcionamento de uma instituição de 

médio porte, exigindo rigor de seus dirigentes com o cumprimento de 

normas, fiscalização da contabilidade e manutenção de provisões que l_, 
garantem o cumprimento de obrigações assumidas. 

Assim, a versão sobre total insciênciá de Luiz 

Sebastião Sandoval acerca das irregularidades praticadas no Banco 

Panamericano não se sustenta. Como visto, o quadro econômico 

enfrentado pelo Banco não permitia acreditar que os problemas de lucro 

tinham sido superados apenas com aumento das cessões de crédito. 

Em interrogatório, Luiz Sebastião Sandoval 

expõe que, como Presidente do Conselho de Direção da holding, tinha 

atribuição de "nonnatizar questões afetas a todas as empresas do grupo, 

na área de recursos humanos, de tecnologia da informação, comercial e 

jurídica., para que houvesse unifonnização de procedimentos''. Além 

disso, "cabia a holding cobrar resultados e, quando os resulta.dos não 

eram obtidos, ou mesmo se obtidos, cabia a holding cobrar dos executivos 

das empresas" 12 • 

Como demonstrado, o acusado tinha 

conhecimento sobre a dependência do Banco Panamericano em relação 

às operações de cessação de crédito e dos riscos verificados após a cris 

de 2008. Cabia-lhe, portanto, como Presidente do Consel o 

12 
Artigo 142 da l.,;i nº 6.404/1976 e do Estatuto do Panumericano (tls. 154/156 dos Autos n• 1.34.00 

52). 
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Administração, e também .como admínistrador de fato da instituição, 

acompanhar as operações de cessão de crédito realizadas e I o 

endividamento gerado por tais negociações. Outrossim, cabia-,he 

questionar as decisões e estratégias que, superando o grave quadro 

deficitário do Banco, possibilitaram melhora substancial dos núrner0s, 

produzindo lucros pouco convincentes. 

Conforme interrogatório de Wilson de Aro, 

todas as tomadas de recursos, como as cessões de crédito , tinham que 

passar pela aprovação da holding. O diretor financeiro à época dos fatos 

afirma que todas as operações eram aprovadas J:)Oí Sandoval. Mas essa 

aprovação não · ocorria em relação às antecipações, pois, nesses 

casos, não acontecia cessão de crédito, sendo feita cómo simulação 

ela operação. 

Portanto, a holding dispunha de controle sobre 

as operações de cessão de crédito realizadas, sendo possível aferir qu,e o 

volume de cesspes contabilizadas pela área financeira do Banco, 

sobrctudp nos fechamentos mensais, em 'muito excedia o total dê 

operações autorizadas pela holding. 

Mas este não era o ·único instrumentô a 

disposição de Sandoval para fazer sanar as irregularidades praticadas 

contra o Panamericano. Cotn efei,to, a: contabilizaçãó de receitas 

fictícias (item II ela denúncia} tem inicio em de7..embro de 2008; época 

em que Sandoval passa a acompanhar de perto a situação do Ba[).éo. 

Com antecedência ainda maior, as fraud es para contabilização de 

liquidações antecipadas (item III) foram praticadas desde janeirq 

2007. 
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Segundo relato de Wilson Roberto de Aro (fls. 

10753) e Adalberto Savioli (fl. 10735), Sandoval começou a frequentar 

mais o Banco quando tiverarn problemas com a crise financeira, no 

segundo semestre de 2008, época em que houve dias de fechar ªcom 

caixa próximo a zero". Segundo Wilson, eram feitas cobranças por 

Sandoval para que fossem feitas mais ccssões de crédito, em tese, com 

objetivo de novamente viabilizar o caixa. Além disso, Wilson expõe que 

a controladoria elaborava relatórios mensais que mostravam a situação 

econômica do banco, inclusive produção do mês, demonstrando, já 

neste momento, uma deterioração dos números. 

Para Adalberto Savioli (fl . 10735), no período 

do segundo semestre de 2008, quando Sandóval passou a frequentar o 

Panamericano com maior frequência, o risco de quebra era iminente. 

Ainda assim, diante desse cenário, a defesa de 

Sandoval afirma que o acusado não tinha qualquer desconfiança sobre 

os resultados positivos posteriormente apresentados pela diretoria sob 

responsabilidade Wilson de Aro. 

Além das dificuldades de caixa, Wilson afirma 

que no período de crise também se verificou queda na realização de 

novos financiamentos, e, a certo momento, a instituição já havia cedido 

grande parte do estoque disponível em carteira. Também é mencionado 

volume de produção pequeno e perda de rentabilidade, uma vez que 

os bancos que adquiriam os créditos do Panamericano exigiam 

taxas altas, proporcionando resultados pequenos com as operações. 

Assim, não se 1nostra possível àqueles que 

vivenciavam o dia-a-dia da alta administração do Banco Panamcri n 
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acreditar na capacidade de manutenção da instituição apenas cbm 

cessão de contratos a outras instituições, o que, de certo, haveria de f er 

fim em algum momento. Um exame acurado da situação por parte 

Sandoval permitiria constatar a pequena rentabilidade das cessões !de 

crédito ou que sequer existiam tais operações e~ certos casos. 1 

De ressaltar ·que o quadro econômieo 

enfrentado pelo Banco Panam.ericarto não passou despercebido ao 

Banco Central. do Brasil. Segundo a Lestemunha Hamilton José, a 

instituição financeira passou a ser fiscà.liza.da em razão dos indícios de 

que continuas cessões de crédito poderiam estar relacionadas a 

tentativa de melhorar a classificação de créditos de clientes ou . . . . 

simplesmente para antecipação dos lucros. ·A questão-era verificar se. as 

sucessivas operações poderiam contaminar balanço para o futuro, o 

que, em primeira ordem, compete aos administradores da instituição 

financeira prevenir. 

Contudo, Sandoval demonstra não ter a mesma 

preocupação em sanar possíveis irregularidades, aguardando qutt o 

BACEN encontre falhas para, em seguida, adotar postura de verificação 

e correção. 

Apesar da atitude de Sandoval, não h á dúvfüa 

de q ue compete aos· administradores da instituição zela,r pela 

regularidade das operações praticadas. O fato de determinada fraude 
1 

não ter sido constatada cm procedimentos de fiscalizaç:ão do BACEN 

não exime os dirigentes de alto escalão do Panamericano em relaçã,o a 

seus deveres funcionais. Com ereito, os ~estores de instituiçpes 

bancárias dispõem de melhores instrumentos para verificaçã · · 
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irregularidades da própria gestão, não havendo que transferir esse 

dever ao Banco Central do Brasil ou qualquer entidade. 

As fraudes na contabil idade do Banco 

Panamericano foram constatadas pelo BACEN a partir da confrontação 

com dados disponibilizados por outras instituições financeiras. Os 

bancos dispõem de instrumento semelhante conhecido como carta de 

circularização, por meio da qual é possível comparru· dados entre 

instituições financeiras, a fim de prevenir fraudes como as que foram 

praticadas na contabilidade do Panamericano. 

Ocorre que ao longo dos quase quatro anos em 

foram verificadas fraudes contra o Panameriçano, em nenhum momento 

teria sido utilizado o instrumento da circularização, seja pelos 

administradores do banco ou pela auditoria externa. Em contradição ao 

razoável, a confiança sobre os dados do banco sempre esteve depositada 

junto a diretoria financeira, sob típica relação em que se mantém o 

subordinado responsável pela fiscalização do próprio serviço. 

Não se mostra cabível, pois, a alegação de que 

cm nenhum momento tenha sido possível realizar procedimento de 

circularização, em razão de entraves burocráticos. A administração 

superior do Banco não demonstra empenho em superar a falta de 

colaboração de inslituições financeiras, ou solicitação de auxílio a 

entidades fiscalizadoras do Sistema Financeiro. 

Outrossim, é preciso considerar que os 

prejuízos ocultados pela fraude contábil não são de pouca monta, a 

ponto de passarem despercebidos sob circunstãncia.s normais 

supervisão. Segundo Marco Antônio Pereira, era mantido 

190 
Auws n' 0000811).8:J.2011 .403.6181 

/ 

o 

o 



•
.. ,. 

. . 
. . 

. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

013124 
\\f\ . 

ó" VARA F'8DERAL CRIMINAL ESP~;CIALIZADA EM CRIM.f:S CONTRA O SISTEM~ 
FINANCP,_IRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES 

1 

sobre o montante do débito oculto, em tomo de R$ 1,4 bilhões, va:lor 
1 

muito próximo ao total do patrimônio liquido do.Banco Panamericant) à 

época das fraudes. Após a constatação de irregularidades pelo BACEr o 

valor do prejuízo mostrou-se ainda maior, ultrapassando qualqiµer 

possibilidade de cobertura pelo Banco Panamericano. 

Segundo Marco Antônio Pereira, a fraude 

contra o Panamericano poderia ser descoberta com relativa facilidade, 

inclusive pela auditoria externa, que auditava o balanço, em especial a 

carteira, as cessões de crédito, a · captação e a área de informática, 

tendo, pois, acesso a base da informática para confrontar com a área 

contábil. Marco Antônio também me_nciona que a empresa de auditdria 

externa poderia verificar o comportame.ntó dos contratos e comparar 

com a base da informática, pennitindo verificar divergências. Se tais • 1 

informações estavam acessíveis a empresa de auditoria externa, 

também estariam disponíveis para a holding, tendo em vista os pode~es 

de administrador demonstrados por Luiz Sebastião Sandoval 

No mesmo sentido, Eduardo de Ávila afirma 

que a base de da.dos real do Banco Panamericano poderia ter sido 

obtida no setor de informática, tendo sido mantida pelo funcionãr.io 

Roque , de sorte que a fiscalização sobre o departamento poderia ;ter 

identificado as fraudes. 

Todavia, o controle sobre as·operações do banco 

parece ter sido delegado à diretoria financeira ou à auditoria externa, 

como se não fosse possível supor que eventual fraude contábil também 

poderia induzir em erro a _au d itoria contratada. Aliás, tratando-se de 

controle centralizado na figura do diretor Wilson de Aro, . que, ,,.,,Hu 

poder e influência sobre outros setores do Banco e das emp 

Au r,0s ,,,. 0000JJ0-82.2011.403.6181 
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Grupo Sílvio Santos, não seria extreme supor que poderia, com 

mais facilidade, ocultar as próprias fraudes, como de fato o fez ao 

longo de aproximadamente três anos. 

A defesa lança a tese de que , em razão da 

centralização da gestãó financeira do Banco Panamericano, e do próprio 

Grupo Sílvio Santos, na pessoa de Wilson de Aro, não haveria margem 

de gerência para atuação de Sandoval. Prett'lnde fazer prova de que 

Wilson era a tal ponto eficiente em ocultar suas fraudes, que nunca se 

desconfiou da grave situação instalada o o Panamericano, que, por 01.1tro 

lado, já era conhecida desde a mencionada crise de 2008. 

Se deliberadamente Luiz Sebastião Sandoval 

esquiva-se em exercer a fiscalização de seus subordinados, sobretudo 

em momentos de crise, desta conduta se traduz intenção de não tómar 

providências para sanar irregularidades. Além disso, a continuidade do 

Banco Panamericano, de modo precário, permitia a manutenção de 

benefícios financeiros aos administradores que ocupavam a cúpula do 

Grupo Sílvio Santos. 

Ainda que Sandoval não soubesse em detalhes 

dos mecanismos utilizados para fraudar os resultados do Banco 

Panamericano, tal imprecisão não equivale a total desconhecimento 

sobre irregularidade instalada ou sobre a falta de realismo dos números 

apresentados pela diretoria financeira. 

Nesse sentido, não hã que se falar em denúncia 

que não menciona ato concreto de Sandoval, por não indicar atos 

materiais da prática fraudulenta. Como visto, não há como apontar ato 

·material de Sandoval em todas as etapas da fraude, pois, no caso 
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omissão ou de d ireção fraudulenta as decisões da alta administraçâo1se 

materializam a par.tír dos atos de diretores subordina.dos. 

administrativa, assim 

As decisões superiores da cúp1;1la 

deliberada inércia, produz! m como sua 

repercussão ao longo de cadeia de diretores e funcionários, 

encarregados da prática- de atos materiais. No · caso do Banco 

Panamericano, vê-se inúmeras. decisões administra.tivas que foram 

implementadas sem adequada formalização ou documentação, apenas 

com ordem verbal respaldada pela cúpula da instituição. Tambérri é 

comum menção a falta de segregação de funções entre os setores do 

Banco, permitindo ao diretor financeiro exercer influência -sobre á área 

comercial, de sistemas de informação, de crédito e cobrança, além da 

administração de outras empresas do Grupo Sílvio Santos. 

Portanto, a ausência de atos materiais 
1 

manifestados pela cúpula administrativa da instituição financeira não 

se confunde com ausência de conduta, capaz de. afastar gualqµ er 

responsabilidade. Ao contrário, se constata excesso e abuso de poder 

com intenção de eximir-se da responsabilidade inerente ao cargo, 

Conforme mencionado nos autos do Proce~so 
• 1 

Administrativo do Banco Central. do Brasil nº 1001494886 (fl. 

11667verso): 

"44. A habitualidade e a frequência das 

operações realizadas e a magnitude . do montante envolvido ]rente. ao 

porte da carteira. de crédito e ao Patrimõnio Líquido e ao Patrimônio. de 

Referência do banco constituem elementos que apontam no sentiçl.o 

que os procedimentos contábeis foram fruto sobretudo de e,.,;,f"nt,,t, 
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previamente estabelecida e não de singelos atos episódicos e isolados, 

praticados por funcionários subalternos ou restritos à área financeira e 

contábil, ao arrepio da 11ontade e do conhecimento da alta administração 

da instituição financeira acusada, como pretenderam demonstrar os 

defendentes. 

44. Reforçam este entendimento os valores 

envolvidos. As receitas oriundas das cessões de crédito tratavam-se da 

principal fonte de resultados do Banco Panamericano. Seu montante 

semestral de R$ 691,1 milhões deveria implicar em um 

acompanhamento detalhado que, se efetuado devidamente, com 

confrontação das receitas com os ativos baixados e análise do 

montante de captações por cessão de créditos, poderia prevenir as 

irregularidades.• 

A indiferença de Sandoval em relação ao que 

vinha sendo praticado pela área financeira do Banco Panarnericano 

soma-se ao conhecimento do acusado sobre outras irregularidades 

praticadas na instituição, como o pagamento indevido de 

bonificações e confusão patrimonial estabelecida com empresas do 

Grupo Sílvio Santos. Conforme demonstrado, o acusado íntegra o rol 

d e beneficiados pelo recebimento de dividendos pagos com recursos do 

Banco Panamericano por meio de empresas do mesmo grupo 

empresarial (11. 377 dos Autos nº 0002639-33.2012.403.6181 e fl. 

409/417 do Apenso XIII, Volume II). 

Assim, em relação às fraudes descritas pelos 

itens II (fraude na contabilização de carteiras de crédito cedidas) e 

Ili (fraudes na contabilização de liquidações antecipadas · / 

denúncia, encontra-se demonstrada a prâtica de conduta desuu·~"P'"I 
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1 

artigo 4° da Lei nº 7.492/82, a consubstanciar atos de gestão 

fraudulenta por Luiz Sebastião Sandoval, em vista da omissão l de 

quem devia agir e tinha a sua disposição os elementos necessários p ira 

impedir os resultados do crime, .nos termos do artigo 13, parágrafo Qº, 

do Código Penal-. 

Em relação à fraude envolvendo manipulação 

de provisões para devedores duvidosos (item IV), foi demonstrado 

expediente para transferência. de carteira de crédito, com objetivo de 

redução de provisões obrigatórias do Banco Panamericano, com 

conhecimento de Luiz Sebastião Sandoval. 

O pcriodo em que praticada a fraude coincide, 

ao menos em parte, com a maior frequência de Sandoval ao Banco 

Panamericano. Mas isso não implica que, em momento anterior, 

desconhecesse sobre o projeto de migração de carteiras (a partir de 

16/01/2007). 

Mais uma. vez, não se trata de perquirir se 

Sandoval tinha conhecimento sobre os detalhes operacionais 

envolvendo o projeto d_e migração de carteiras do Banco, mas se tinha 

ciência de mecanismo fraudulento levado a efeito para mell1ora. artificial 

da classificação de carteira, e, em consequência, para redução de 

provisões para devedores ·considerados duvidosos. 

Restou comprova.do que o acusado Luiz 

Sebastiã~ Sandoval conhecia a confusão. ira.trimania\ e administrativa 

entre o Banco Panamericano e a empresa administradora de cartões. 

Portanto, sabia que a transferencia de contratos não poderia red 

provisões, já que mantidos os riscos para as. operações do Bane . 
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Como visto, os contratos de prestação de 

serviços entre o Banco e a administradora de cartões, cumpridos de 

forma simulada, permitia o trânsito de valores entre as instituições. Na 

hipótese de transferência de contratos em situação de inadimplência 

para a empresa do mesmo grupo econômico, os prejuízos desta última 

seriam sanados com recursos do Panamericano. Ao mesmo tempo, cm 

um segundo golpe contra a higidez da instituição financeira, suas 

provisões para cobertura de inadimplentes eram reduzidas, e, 

consequentemente direcionadas a outras finalidades, como a produção 

de rcsu'ltado artificial que beneficiava os envolvidos na fraude. 

Não fosse suficiente, Luiz Sebastião Sandoval 

era conhecedor das dificuldades financeiras enfrentadas pelo 

Panamericano, tendo, pois, ciência de que a redução de provisões 

agravava os riscos de insolvência da instituição financeira perante 

credores. Apesar disso, o acusado manteve-se inerte, permitindo que os 

recursos garantidores da segurança das operações do Ba.nco fossem 

utilizados para fins diversos, com objetivo de conferir sobrevida precária 

a instituição financeira e manutenção de beneficios pessoais. 

O acusado Adalberto Savioli expõe em seu 

depoimento que a holding tinha grande preocupação com a área de 

crédito e cobrança, sob sua responsabilidade. Que o acionista 

majoritário tinha preocupação com a constituição de provisões e que tal 

circunstância levava a equipe de Sandoval a realizar continuas 

fiscalizações sobre o setor, perquírindo questões relacionadas a 

constituição de PDD. 

Nota-se, portanto, que Sandoval 

conhecimento do que vinha sendo praticado 
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comandado por Adalberto Savioli, bem como acompanhava o proje to 

de migração de carteiras de . crédito, sabendo que as operaç1J es 

resultavam em redução das provisões para devedores duvidosos. 

Em relação a fraude de reclassificação de 

contratos, em razão da aplicação de política implementada por 

Adalberto Savioli, trata-se de mecanismo que também influi na 

constituição de provisões para devedores duvidosos. Nesse sentido, em 

vista da conhecida fiscalização da holding sobre a. constituição de 

provisões, é possível concluir que Sandoval Linha conhecimento da 

redução de provisões gera.da pela poHtica implementada por Adalberto 

Savioli. 

Mais uma vez, ciente das dificuldades 

enfrentadas pelo Banco Panamericano, Lui.z Sebastião Sandoval arn,ti à 

política implementada por seus subordinados, permitindo o 

redirecionamento de recursos que deveriam ser u tilizados par.=.i garantia 

das operações da instituição financeiua. 

O expediente para redução de provisões (item 

IV) diferencia-se das fraudes que constam dos itens II e Til da denúncia, 

pois em relação a manipulação de PDD Sandoval tinha exata 

compreensão sobre o mecanismo para redução de provisões do 

Banco Panamericano e do estado de confusão patrimonial entre a 

instituição e a empresa administradora de cartões. 

Qwu1lo ao envolvimento de Luiz Sebas1;ião 

Sandoval com a fraude no pagamento de dirigentes (item VI), foram 

demonstradas as prestações a pessoas jurídicas constituídas pelos 

antigos administradores com recursos do Banco Panamericano. 
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Tais pagamentos foram ocultados ao mercado, 

violando dever de publicidade decorrente da abertura de capital do 

Panamericano no ano de 2007. 

Não se trata de mero pagamento de 

remuneração ou de bonificação sem conhecimento do mercado, mas de 

expediente com finalidade de induzir em erro investidores, acionistas e 

a Comissão de Valores Mobiliá.rios, mediante simulação da prestação de (_J 
serviços a empresas do gn1po econômico. 

A partir de controle exercido pela lwldin.g, os 

acusados mencionados no item VI da denúncia eram informados sobre 

o valor do bônus e sobre a pessoa jurídica que deveria constar de nota 

fiscal de prestação de serviços. 

O acusado Elinton Bobrik, contratado para 

prestar serviços ao Banco Panamericano, menciona conversa com 

Rafael Palladino em que é informado sobre política de bônus 

estabelecida pelo Grupo Silvio Santos. 

Segundo declarações dos ex-diretores, o 

acompanhamento de met.as era feito ao longo do período, inclusive com 

auxílio de empresa contratada, havendo fechamento de prévia dos 

resultados por Rafael Palladino no mês de ou~bro. 

A seu turno, a funcionária do Grupo Sílvio 

Santos, Regina Zacharias, afirma que procedia com a conferência dos 

resulta.dos, que depois eram levados a Luiz Sebastião Sandoval para 

aprovação, seguido pelo pagamento no mês de dezembro e de ou ra 

parte no fechamento do balanço. 
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Além de presidir a holding, controlando lºs 

pagamentos de bônus, Luiz Sebasiião Sandoval era um dos 

beneficiados pela forma de remuneraçã.o. Por meio da sociedade LJ po 

Advogados Associados, o acusado recebeu entre 2007 e 2010 o valor Ide 

R$ 16.613.456,47, conforme Relatório de Ocorrência n'! 007 / 12 (fl. 377 
' 

dos Autos nº 0002639-33.201.2.403.6181),e Relatório PAN nº 002/2011 

(fls. 409 / 417 do Volume II do Apenso Xlll). 

Não há como supor que, controlados os 

pagamentos pela administração superior do G'rupo Sílvio Santos, não 

houvesse ciência de Sandoval sobre as simulações praticadas cbm 
' 

objetivo de efetuar o pagamento de bônus a ex-diretores. ·Ainda quy a 

indicação das empresas devedoras coubesse mais uma vez a Wilson ,de 

Aro, todos eram aprovados por Luiz Sebastião Sandoval e sua equipe. 

Como visto, os ex-diretores indicados no item VI 

da denúncia confirmam o recebimento de bonificação. Além disso, todo 

o proéedimento de acompanhamento das metas é exaustivamente 

mencionado durante a fase de instrução. 

As circunstâncias em que realizados os 

pagamentos, eni vista da conhecida confusão patrimonial entre 

empresas grupo Sílvio Santos, não 'permite concluir insciência por 

Sil.ndoval de que grande párte dos bônus a ex-diretores vinha scmdo 

custeada com recursos desvíapos ,do Banco Panamericano. Confor.mc 

demonstra.do, as empresas do Grupo Sílvio Santos não poderfam 

suportar as despesas relacionadas ao pagamento de remuneração e 

bônus de diretores (incluído dire tores do Banco), não fossem os apo ,7 
do Banco Panamericano ocultados por meio de contratações sim a as, 
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Se havia omissão do acusado em fiscalizar os 

atos do subordinado Wilson de Aro, não se pode afirmar que estava 

totalmente insciente quanto à utilização de recursos do Banco para 

pagamento de bônus a dirigentes, mantidos ocultos ao mercado após a 

abertura de capital da instituição financeira em 2007. 

Portanto, dado o estado de confusão 

patrimonial entre as empresas do grupo Sílvio Santos, de 

conhecimento de Sandoval, a conclusão é de que o réu anuiu às 

fraudes para retirada de recursos do Banco Panamericano. Os 

recursos retirados da instituição financeira, entre outras 

finalidades ilícitas, foram utilizados para pagamentos de bônus aos 

dirigentes do grupo empresarial. 

Encontra-se demonstrada, pois, conduta que se 

enquadra ao delito previsto pelo artigo 6° da Lei nº 7.492/86. Todavia, 

conforme esclarecido em capítulo próprio, as condutas tratadas no item 

Vl da denúncia fazem parte da gestão fraudulenta exercida em certo 

-·' 

período por Luiz Sebastião Sandoval, consubstanciando o delito do (_,. 

artigo 4° da Lei nº 7.492/86. 

Quanto aos verificados saques em espécie de 

valores na tesouraria da instituição (item VII), o acusado Wilson 

Roberto de Aro menciona conversa entre Rafael e Sandoval a respeito 

de fiscalizações, o que em tese estaria relacionado ao pagamento de 

propina a fiscais tributários. 

O depoimento de Wilson não deixa claro se 

Sandoval tinha conhecimento .dos saques da :;? 

Autn.s n.• 0000310-82.2011.408.6181 
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P.anamericano. Na mesma linha, o depoimento de Aguinaldo (fL 7867) 

menciona solicitação de Wilson de Aro para retirada de cem mil reaiJ . 

Wilson não deixa claro o conhecimento de 

Sandoval sobre os saques dos valores, límilando-se a afirmar que em 
• 1 

parte tinham como destinatário Márcio Percival, em ra7,ão de auxílio ~m 

operações de cessão de crédito com a Caixa Econômica. Federal. 

O fato é que não existem provas suficienites 

para indicar o conhecimento de Luiz Sebastião Sandoval sobre os 

saques de valores da tesouraria, ou se chegou a ser beneficiado com 

parte dos recursos, 

Segundo funcionários da tesouraria do 

Panamericano, como Aguinaldo Cândido e Gilberto de Paula (11. 79i7), 

as ordens para saques de valores em espécie eram provenientes de 

Marcos Augusto Monteiro e Wilson de Aro, sendo que as enti:cgas 

incluíam Luiz Augusto Teixeirá de Carvalho Bruno. 

}"' 

Aguinaldo Cândido afirma que em certa ocasião 

Wilson determinou o saque em espécie no valor de R$ 100 mil reí3-is, 

afir.mando que seriam destinados a Luiz Sebastião Sandoval. Segundo 

a testemunha, o valor permaneceu guardado em cofre por alguns dias 

ou semanas, até que foi levado a sala de Wilson. 

Wilson de Aro confirma a narrativa i de 

Aguinaldo, e alega que os valores foram utilizados para pagamento de 

comissão a Márcio Pereival, em razão de cessão de crédito que teria sido 

feita a Caixa Econômica Federal. No caso, teria sido aberta linha e 

crédito, com negociação de percentual diferenciado de ca· -

diferencial teria se revertido como comissão paga a Márcio Per 
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Como visto, a negociação e formalização das 

operações de cessões de crédito estavam, via de regra, sob 

responsabilidade de Wilson de Aro. Também é sabido que Sandoval 

passou a frequentar mais o banco em momentos de crise, tendo ciência 

de várias das irregularidades praticadas a partir desse momento. 

Contudo, a ciência da prática de 

irregularidades, a partir dos resultados irreais ~presentados pelo Banco Ü 
Panam<ericano, não induz conclusão de que Sandoval tinha 

conhecimento sobre o pagamento de suposta comissã.o a Mãrcio 

Percival. 

As úniqi,$ evidências da ciência de Sandoval 

sobre os saques em espécie decorrem da palavra lacônica de Wilson de 

Aro e de Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, os principais 

envolvidos com a fraude. Não há, portanto, como afirmar que a atuação 

de Sandoval esteja plenamente demonstrada, ausente provas de que 

tenha praticado ato de gestão fraudulenta ou apropriação dos valores 

indicados pelo item VII da inicial acusatória. 

Quanto à transferência de recursos para a 

controladora Sílvio Santos Participações Ltda. (item VIII) e 

operações para movimentação de recursos do · Panamericano por 

outras empresas do grupo (item IX), há provas suficientes de que 

Sandoval tinha conhecimento sobre a prática de fraudes, ainda que 

desconhecesse detalhes operacionais e não tenha agido diretamente na 

prática de atos materiais. 

Não se mostra razoável a alegação 

desconhecimento sobre o recebimento de valores pela holding, p'-C,!,.~,.'"fV 
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da empresa administradora de cartões, para fins de compensação r e 

despesas com tributos gerados pelo pagamento de juros sobre capif al 

próprio. Conforme demonstrado, a prática· de fraude foi motivada P,Or 

não dispor a holding dos recursos necessários para· arcar com tríbutjos 
1 

incidentes na operaçào de pagamento de juros sobre o capital próp1io. 

Além disso, o pagamento de tributos deveria ocorrer previamente: à 

distribuição de valores decorrentes dos juros sobre capital próprio. 

Segundo consta do depoimento de Jair Ângelo 

Pitol, os envolvidos na operação íoram informados de que o B<lltco 

Parramericano não poderia transferir valores para o pagamento de 

tributos decorrentes de PIS e COFINS, 'decorrente do pagamento de 

juros sobre capital próprio. Ainda assim, foi constatada a realização de 

simulação para transferência dá quantia de R$ 129.231,46. 

A transferência em favor da Sílvio San.tos 

Participações envolveu recursos provenientes do Banco Panamericano, 

manipulados por meio da empresa Administradora de Cartões, 

·1 mediante simulação de contratos de prestação de serviço (Relatório 

Desup/GTPS4/Consup-04-2011/2008, Pt 1101536196). 

Dessa. forma, encontra-se demonstrada a 
' 

autoria de Luiz Sebastião Sandoval em relação a apropriação de 

valores do Banco Panamericano em favor do Grupo Sílvio Santos, a 

consubstanciar delito do artigo 4" da Lei nº 7.492/86, materializada por 

diretores e funcionários subordinados ao acusado. 

Por meio de expediente semelhante, fot1am 

movimentados recursos paralelamente ã contabilidade exigi 

legislação. 

20.'I 
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Luiz Sebastião Sandoval era conhecedor das 

inúmeras despesas assumidas por companhias beneficiadas com 

recursos do Banco Panamericano, como a empresa Administradora de 

Cartões e a Prestadora de Serviços. Resta claro que, sem o recebimento 

de valores provenientes do Banco Panamericano, tais empresas não 

poderiam suportar tantas despesas, como o pagamento de dirigentes, 

saques em espécie da tesou.raria e repasses indevidos à empresa Sílvio 

Santos Participações. 

A análise da contabilidade das empresas do 

grupo permitira detectar com facilidade o estado de confusão 

patrimonial. Além disso, a equipe liderada por Sandoval em muitas 

ocasiões lidou diretamente com tais pagamentos, como no caso do 

pagamento a dirigentes do grupo. Não se pode esquecer que o próprio 

Sandoval afirma não ter p restado serviços a_o Banco Panamericano, 

recebeu pagamentos por meio de transferências provenientes do 

Banco, embora afirme ter se tratado de equívoco. 

As circunstâncias de tais operações, 

envolvendo toda a divisão financeira do Grupo Sílvio Santos 

centralizada na gestão de Wilson de Aro, não pode se manejada como 

escusa em favor do presidente da holding. Como expresso 

anteriormente, ainda que Sandoval desconheça os detalhes técnicos e 

operacionais levados a efeito por Wilson de Aro, tinha cicncia que da 

confusão patrimonial verificada entre as empresas do Grupo Sílvio 

Santos, que permitia desvio de recursos do Banco Panamericano e 

indução em erro de investidores e dos órgãos de fiscalização do Sistem 

Financeiro. 

Autns n • 0000310-82.2011.108 .6181 
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Encontra-se, pois, demonstrada a autoria lie 

Luiz Sebastião Sandoval quanto à prática de atos fraudulentos tª 
gestão do Banco Panamericano, materializada a conduta por meio r.e 

atos de diretores e funcionários subordinados ao acusado. 

A instrução logrou demonstrar autoria de 

Sandoval relativamente aos atos de gestão fraudulenta indicados pelos 

itens li, III, IV, VI, VIII e IX da denúncia. 

Não obst.ante, seria excessivo considerar 

separadamente cada ato da gestão fraudulenta praticado por L1.1iz 

Sebastião Saodoval com delito autônomo, com cumulação material de 

delitos. 

Conforme entendimento dos Tribunais 

Superiores, o delito de gestão fraudulenta de instituição financeira é 

-considerado habitualmente impróprio. Porquanto o tipo do artigo 4° da 
. 1 

Lei nº 7.492/86 inspire pluralidade de atos que caracterizem a gestão 

do a.gente, um único a.to que repercute seus efeitos ao longo do tempo, 

sob controle do agente, caracteriza o delito contra o Sistema Financeiro. 

Por outro la.do, a reiteração de atos que inantem o agente na prática! de 

gestão fraudulenta consubstanciam um único crime, ainda que 

verificada diversidade de atos ilegais. 

Entendimento em sentido contrário, produzindo 

multiplicação _da gestão do agente a partir de inúmeros atos de sua 

administração, sobretudo quando a conduta se encontra materializada 

por a tos de seus subordinados·, constitui excesso punitivo que extrapola 

ao teor da norma em desfavor do acusado. 

Autos n.0 0000310-82.2011.103.618 1 
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Com efeito, não existe substrato para inferir 

que o acusado se veja instigado a continuar a prática de fraudes pelo 

fato do delito do artigo 4° da Lei nº 7.492/86 abarcar todo o período de 

prática delitiva, a consubstanciar um único crime. Ademais, fosse o 

caso de considerar cada ato, a norma teria de apresentar comando 

explícito nesse sentido, em formulação do tipo "praticar ato fraudulent:o 

na gestão de instituição financeira" ou "praticar fraude na gestão de 

instituição financeira". 

A norma do artigo 4° da Lei nº 7.492/86 prevê a 

conduta de "gerir fraudulentamente instituição financeira", sem 

mencionar a prática de uma ou de tantas fraudes para caracterização 

do delito. 

Ademais, a norma prevc pena de reclusão entre 

3 e 12 anos, e multa, o que pode ser considerado intervalo adequado 

para individualização da pena, em consideração a vários atos 

fraudulentos que possam ter sido praticados. No caso, as tantas 

(_ 

fraudes cometidas pelo agente, bem como as suas circunstâncias, hão ( ~ 

de ser consideradas por ocasião da. individualização da pena, dosando a 

reprimenda conforme o grau da transgressão concretamente verificado. 

Assim, encontram-se dem.onstrada a prática de 

atos fraudulentos por Luiz Sebastião Sandoval na gestão do Banco 

Panamericano, mediante condutas omissivas e comissivas, a 

consubstanciar unicamente o delito do artigo 4° da Lei nº 7.492/86 

no período entre janeiro de 2007 e novembro de 2010. 

2.3.2 Da autoria de Rafael Palladino 

Autos n• 0000310-82.2011.403.618 1 
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São imputados ao acusado os delilos tratados 

nos itens II, III, IV, VI, VII, VIII e IX da denúncia. l 
Em relacão às fraudes consistentes a 

incorreta contabilização de con~tos de crédito cedidos (item nl e 

na incorreta contabilização de liquidações antecipadas litem I~I) 
1 

encontra-se demonstrada a autoria de Rafael Palladino. 1 A 
_.,,--..., 

l culpabilidade de Rafael decorre do conhecimento sobre as fraudes 

,··"> 
\ 

' 

praticadas por diretores e funcionários, que permitiam ao acusado 

aufcrír vantagens pessoais em detrimento da segurança do Sistema 

Financeiro. 

Rafael era direLor superintendente do Banco 

Panamericano à época das fraudes, competindo-lhe a direção-geral, 

coordenaçã.o e fiscalizaçã.o dos atos de seus subordinados (fl. 158 dos 

Autos nº l.34.001.008015/2010-52). 

Segundo Wilson Roberto de Aro (fl. 1075,3), 

Rafael foi informado sobre os problemas de lucro do Banco 

Panamericano, ,ilém das dificuldades para operações de cessão :de 

crédito que permitiam manter o precário ftmcionamcnto da instituição 

financeira. Em interrogatório Wilson não é claro sobre ordem para o 

cometimento de fraude, mas menciona que sugeriu a Rafael, como 

única alternativa, a "antecipação" de cessão de crédito. 

Em resposta, Wilson afirma ter recebido ordr,m 

de Rafael com teor de "se vira". 

Wilson afirma que o diálogo com 

Palladino ocorreu quando da primeira 

:J07 
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entendendo, a partir da ordem de Rafael, que não poderia apresentar 

resultado negativo naquele mês, especificamente. 

Resta claro, pois, o conhecimento de Rafael 

sobre resultados negativos do Banco Panamericano (ausência de lucros) 

e Ordem genérica para que fosse solucionado o problema, conhecida a 

sugestão fraudulenta. de Wilson para antecipação de resultados. 

Não há possibilidade de interpretação da 

solução de "antecipação" de receitas, na forma sugerida por Wilson, 

como procedimento rehTUlar da administração de uma instituição 

financeira. Ainda que houvesse possibilidade de regularização dessas 

receitas fictidas em momento posterior, a conduta por si só constitui 

fraude, por induzir em erro a respeito da realidade econõmica do Banco 

Panamericano. 

Demais disso, há que ser considerada a 

dificuldade para realização de éessões de crédito, exposta por Wilson, 

que não pennitia considerar o instrumento como solução permanente 

' 
( . .J 

para os problemas do Panamericano. Conforme visto, as cessões de '--'"' 

créditos realizadas sob condições desvantajosas para o Bancó 

Panamericano comprometiam receitas futuras da instituição, 

prejudicando o equilíbrio financeiro de longo prazo em troca do 

atendimento de demandas mais urgentes. 

De fato, fosse a reali7..ação de mais cessões de 

crédito a solução para. os problemas do Panamericano, Wilson de Aro, 

dada a autonomia que exercia perante a instituição financeira, não J:PTu1./ 

motivos para levar o caso a Rafael Palladino. Bastava 1-""~'~"-L 

Aaw:s ,-,• 0000810-82.2011.408.6181 / 
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mais ccssões de crédito, como de fato já se fazia há certo tempo, como 

principal instrumento para abastecer o caixa da institui~ão. . . . l 
Segundo Wilson, o Panamencano Ja tmJ a 

consumido boa parte de sua carteira com operações de cessão •de 

crédito, e; cm dado momento, as condições de taxas oferecidas pelos 

bancos tornavam o instrumento pouco rentável. 

Assim, não há espaço para ignorância por pa,rle 

de Rafael, superintendente do Panamericano, ou crença de que os 

problemas seriam solucíonados pe lo brilhantismo administrativo de 

Wilson de Aro ou por sucessivas operações de cessão de crédito em 

desvantagem para o Ba'nco. 

Assiste razão à acusação a.o afirmar que Rafael 

Palliulino assumiu o risco da realização de fraudes na gestão do Ba(1co 

Panamericano ao relegar a Wilson de Aro a busca por solução, 

abstendó-se de exercer seus deveres de correção e fiscalização. 

A indiferença quanto a.o mecanismo adotado 

por Wilson, seja lícito ou ilícito, se depreende a partir da omissão em 

buscar informações sobre o que vinha sendo praticado para contornar 

as graves dificuldades. Na verdade, interessou ao acusado apenas a. 

manutenção dos :resultados positivos que lhe proporcionava benefic,ios 

pessoais. Nenhuma preocupação se demonstra quanto à licitude do 

meio escolhido para alcançar a referida finalidade. 

Apesar de Rafael deliberadamente se omitir cm 

cumprir com suai, obrigações funcionais, inúmeras 

apontava.ni para a existência de fraudes, não havendo como t.el.Úe~Íf 

209 
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que ignorava em absoluto o que vinha sendo praticado na gestão do 

Panamericano. 

Sob tais circunstâncias, Rafael Palladino 

assume o risco da prática de fraudes na gestão do Banco 

Panamericano, materializados por atos de seus subordinados. De fato, 

conhecida a altíssima probabilidade da prática de fraude contra a 

instituição, o acusado · se esquiva em cumprir com seus deveres de (_,)' 

fiscalização e correção, e tira proveito do precário funcionamento do 

Panamericano. 

Assim como Luiz Sebastião Sandoval, não é 

preciso perquirir se Rafael conhecia em detalhes as irregularidades 

pratica.das por seus subordinados, sendo suficiente a ciência de que os 

resultados apresentados pelo dire toria financeira eram irreais, 

indicando a prática de fraudes. 

Não fossem suficientes as evidências de 

irregularidades, no caso de Rafael Palladino havia clara sugestão de 

Wilson sobre promover "adiantamentos" de ccssões de crédito na. , .... y 

contabilidade do Panamericano. 

Com efeito, quando pergunta.do a Wilson de 

Aro se Rafael não sabia das fraudes, o acusado diz que o 

superinLendente não "comandou", que não participava das reuniões e 

que não tinham conhecimento dos números. Enfim, Wilson não deixa 

claro se Rafael sabia da existência de fraude . 

Por outro lado, Wilson complementa afi!Jll.8-JdO 

que "entendi que eu não podia apresentar resu o e§attvo 

naquele mês especificamente. Depois disso eu cha~ ---~ 

Autos nº 0000310-82.2011.403.6181 
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responsabilidade de buscar o resultado''. Ora, Wilson quer dizer que 

apenas naquele mês não poderia apresentar resultado negativo? Pod na 

apresentar resultados com prejuízos nos meses seguintes? 

Como expõe Wilson, Marco Antônio Perei a e 

Adalberto Savioli, sob nenhuma hipótese o banco poderia aprese.ratar 

prejuízo, pois isso equivaléria ao encerramento de atividades, I em 

decorrência da fuga de investidores. Logo, o sentido da manifestação de 

assentimento de Rafael, expressada por "te ,lira", é de ordem para que 

não houvesse prejuízo, naquele mês ou nos subsequentes, fazendo-se o 

que fosse preciso, 

De fato, quisesse Wilson atribuir 

responsabilidade a Rafael, o teria feito de forma clara, afirmando a que 

fez e sobre o que tinha ciência, Contudo, esquivar-se de responder não 

equivale a excluir a responsabilidade de Rafael. 

Nos meses seguintes ao "te vira", como se pode 

,, cxtrafr do depoimento de Rafael e Wilson, o assunto foi ignorado ou 
1 

evitado, Além disso, Rafael fica muito empolgado com as novas 

perspectivas de crescimento do Banco, pois, subitamente, graças à 

eficiência de Wilson de Aro, o Banco Panamericano passou a 

apresentar resultados contabilmente positivos, 

Em resumo, Rafael foi alertado sobre a crise e 

sugestionado à evidência de fraude, mas preferiu afastar-se do assunto, 

Adalberto Savioli (tl. 1073:5) também afirma 

que Rafael tinha conhecimento das dificuldades fin~,-s 

enfrentadas pelo banco, e que chegava a mencionar em reu~~~ "o 

acionista não vai pôr capitaf'. Segundo Adalberto, Rafael 

211 
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parar o banco, e , sabendo que o acionista não colocaria capital, 

determinou a Wilson "se virar'. 

A troca de e-mails que consta da íl. 1666 

d emonstra que Rafael Palladino era atento aos resultados do 

Panamericano, questionando os diretores Wilson e Adalberto sobre 

provisões para devedores duvidosos (PDD) e melhora de números. Em 

mensagem de 19/03/2010, determina a Wilson e Adalberto "passa um 

pente firw e abra de onde vem estes números para eu saber ... ". 

Assim, conhecendo a realidade financeira do 

Panamericano, com os poderes de administrador superintendente da 

instituição, não é razoável acreditar-se que tenha se convencido da 

idoneidade dos resultados apresentados pela contabilidade. 

Os e-mails supracitados não permitem concluir 

se Rafael tinha um quadro completo sobre as antecipações de 

resu ltados e demais desmandos da diretoria financeira sobre a 

contabilidade e o departamento de informática do Panamericano. Mas 

demonstram atuação na a nálise de dados do banco, a permitir 

constatação de grave incoerência entre informações prestadas pela 

diretoria financeira. 

Ora, se as circunstãncias não permitem 

concluir que haja fonte de receitas para sanar os problemas financeiros 

do banco, como se explicam os resultados positivos? Quem poderia 

acreditar nessa mágica'? 

Rafael dispunha de meios 

verificar a realidade financeira do Panamericano, tendo alç~·-""""' 

a Wilson de Aro. Assim como Luiz Sebastião Sandoval 

212 
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ter constatado as irreg1..:daridades em fiscalização sobre o setor de 
1 

informática, ou por meio de circularização com outras instituicões 

f. . N • . . ·1 1 • d . 1 mance1ras. ao se mostra, pois, veross1m1 a a egaça.o e quj o 

superintendente Rafael Palladino estava isolado do cotidiano do B,co, 

tendo como único canal de informações os relatórios de Wilson Aro. 1 

Aliás, Rafael afirma que nos casos em que 

tinha dúvida recorria a pessoas capacitadas, com condições de prestar 

informações especificas sobre o conteúdo de documentos. Nesse 

sentido, várias das testemurihas ouvidas afirmam que Rafael tínha 

estilo de administração extremamente atuante e centraliza.dor. 

No entanto, especificamente no que dizia 

respeito aos problemas de lucro e de caixa do Banco Panamericano, 

Rafael teria entendido que o tema não merecia verificação ou 

acompanhamento mais cuidadoso por parte da Superintendência, 

delegando toda a responsabilidade pela crise à diretoria financeira. 

O a.ssu.n to sequer foi objeto de acompanhamento pelo setor de 

···1 compliance do Banco, que durante certo período esteve vinculado à 

gestão de Rafael. 

Segundo Marco Antônio Pereira aponta, a 

comparação entre bases de dados do banco poderia indicar a fraude, 

que se revelou em proporções extremas, impossível de ser ignorada. 

Rafael afirma que desconhecia o instrumento 

de circularização e pauta sua defesa em afirmar que o Banco Cent ral do 

Brasil e as auditorias exten1as jamais constataram as frau 

pralicadas. 
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No entanto, não se mostra cabível a inversão de 

papéis sustentada pela defesa do acusado, delegando a. a.gentes 

externos o controle sobre a regularidade de atividades do Banco 

Panamericano. Como diretor superintendente, cabia a Rafael 

Palladino, primordialmente , a fiscalização sobre as operações da 

instituição financeira, buscando explicação coerente para os resultados. 

Aliás, como integrante da alta a.dministração do Banco, dispunha de Q 
todos os poderes e de toda a acessibilidade necessária para realização 

do encargo de fiscalizador, em grau superior ao Banco Central do Brasil 

ou a Comissão de Valores Mobiliários. 

As declarações de Cláudio Baracat de que mês 

a mês a diferença dos números não aparecia não se aplicam a Rafael. 

Com efeito, para agentes fora da instituição financeira, como o BACEN, 

poderia ser dificil acompanhar a evolução do prejuízo, pois tinham 

acesso a informação encaminhada pela adminis tração do Banco, já 

adulterada em razão das fraudes, inclusive por alteração de sistemas de 

informação. Por oulro lado, os poderes de Rafael permitiam acesso a 

informações d e quaisquer dos setores do banco, em qualquer época. 

Não se mostra aceitável, pois, o argumento de 

que deveria aguardar constatação de irregularidades por outras fontes 

para en tão cumprir com suas funções. 

Como visto, as fiscalizações do Banco Cen tral 

do Brasil fundavam-se, entre outros motivos, nas suspeitas de que os 

núm.eros apresentados pelo Panamericano não correspondiam à 

realidade. Portanto, até para agentes externos os resultados 

apresentados pelo Banco Panamericano inspiravam precaução. 
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A constatação de ir-regularidades pelo BACEN 

foi possível a partir de comparação dos dados do Panamericano bom 

informações pres tadas por outras instituições financeiras . 

Mas para Rafael Palladino, dado o 

conhecimento sobre a centralização da gest.ão financeira junto a Wilson 

de Aro e falta de segregaçã.o entre setores do Bánco, era possível 

vislumbrar que os responsáveis por cvenLuais fraudes também 

poderiam adulterar relatórios e balanços con tábeis da instituição. 

Em relação a fraude de manipulação da 

provisão de devedores duvidosos fitem IV), foi demonstrado o 

conhecimen to de Rafael sobre o projeto de migraçã.o de contratos e de 

reclassificação de carteira, com objetivo de redução de provisões 

obrigatórias. 

A partir de comunicações datadas de 

26/04/2010, entre Rafael Palladino, Wilson de Aro e Adalberto 

Savioli, vê-se que o principal objetivo com a transferência de contratos 

para-a empresa-administradora de cartões era reduzir o impacto sob~e a 

provisão para devedores inadimplentes, Nos referidos diálogos, Rafael 

chega a fazer sugestões do que seria necessário para reduziF provisõe,s, 

Dessa forma, não há dúvida de que o acusado, 

em concurso com outros diretores do Banco Pananiericano, atuou 

pata manipular resultados do Panamericano por meio da liberação 

de recursos provisionados. Ademais, o acusado conhecia ' as 

di ficuldades de liquidez do Banco e a confusão patrimonial entre ~5.?' 
diversas empresas do grupo Sílvio Santos, te ndo a pe rcep<,:ã e · (e 
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mera transferência da carteira não reduzia.. os riscos para o 

Panamericano. 

Também deve ser destacada a anuência do 

acusado perante a política implementada por Adalberto Savioli para 

reclassificação de créditos, o que influenciou diretamente na avaliação 

de risco de carteira e redução de provisões obrigatôrias. 

Com efeito, Adalberto menciona que chegou a 

relatar a Rafael Palladino sobre problemas na classificação de 

contratos, tendo recebido como resposta não ser possível realizar os 

ajustes. 

Ora, Rafael sabia que a reclassificação de 

contratos influi diretamente na formação de provisões obrigatórias. 

Ainda assim, diante de irregularidade no setor, o acusado ignora os 

riscos gerados e posterga a solução do problema. Segundo Rafael, o 

problema relatado por Adalberto Savioli teria sido solucionado após 

fiscalização do BACEN que detectou problemas no setor e determinou 

correção do total de provisões. Tal episódio demonstra atitude do 

superintendente em aguardar que irregularidades sejam detectadas por 

agentes externos de fiscalização, adiando providências. 

Quanto ao envolvimento de Rafael Palladino 

com fraude no pagamento de dirigentes do Panamericano (item VI), 

a instrução processual revelou a realização de pagamentos a pessoas 

jurídicas constituídas por ex-dirigentes, com recursos do Banco 

Panamericano. 

Não obstante, os memoriais da 

entendem que Rafael não Linha. alçada para determinar o pagame o 
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bônus, providência que cabía ao Grupo Sílvio Santos. Assim, Rafael 
' 

não poderia ter contribuído para a realização da despesa à custa do 

Banco Panamericano. 

De fato, o acusado recebia remuneração de 

bônus por meio das pessoas jurídicas Max Control Assessori , e 
1 

lnvestímentos Ltda. e Max Control E-vento e Promoção Ltda. Seguindo a 

sistemática adotada em relação a outros dirigentes, cabia ao acusado 

emitir nota fiscal conforme orientaçâ.o da holding. Assim, não haveria 

controle por parte de Rafael para escolha da pessoa jurídica pagadora, 

não havendo gerência sobre recursos do Banco Panamericano 

transferidos a empresas do grupo Sílvio Santos. 

Por outro lado, existem evidências da atuação 

de Rafael Palladino sobre outras empresas do grupo Sílvio Santos, 

como no caso da Panamerícano Seguros (fl. 10833). Outrossím, o 

acusado era conhecedor da relação entre o Banco Panamericano e a 

empresa administradora de cartões, sabendo do mecanismo de 

.. ~', transferência de recursos entre as companhias. 

Antônio Carlos Quintas Carletto afirma que 

Rafael e ra o príncipal administrador do Banco Panamcricano e de todas 

as empresas coligadas que formavam o Grupo Sílvio Santos (fl. 10812). 

Portanto, ainda que Rafael nã.o fosse o 

responsável por determinar ordem para pagamen to de bônus de 

dirigentes, o acusado atuava no acompanhamento do cumprimento de 

metas por seus subornados, remetendo os dados para a holding. Tendo 

conhecimento da. situação das outras empresas do grupo, e do esta.do 

de acrasia patrimonial e administrativa que envolvi a~co 
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Panamcr-ica.no, Rafael tinha ciência de que recursos do Banco eram 

utilizados para o pagamento de bonificações a diretores após a aberlura 

de capital no ano de 2007. 

Portanto, restou demonstrada a autoria delitiva 

de Rafael Palladino, permitindo que recursos do Ba nco Panamericano 

fossem desviados para o pagamento de bôn us de ex-dirigentes do Grupo 

Sílvio Santos, mediante simulação da prestação de serviços e atos de 

contabilídade paralela que ocultaram tais operações do mercado. 

Quanto aos saques em espécie da tesouraria 

da Panamericano (item VII), assim como Luiz Sebastião Sandoval, 

não foram obtidas provas suficientes para concluir que Rafael tinha 

conhecimento sobre a retirada de valores da tesouraria do Banco 

Panamcricano. 

Segundo Wilson de Aro, Rafael tinha 

conheci,nento sobre o suposto esquema para pagamentos a fiscais, o 

que inclui, por obvicdade, os saques indevidos de valores da tesouraria 

do Panamericano. 

Segundo Wilson (fl. 10753), os valores que 

seriam repassados aos fiscais foram discutidos com Rafael. 

Contudo, não há elementos suficientes para 

concluir sobre o suposto esquema para pagamento a fiscais ou sobre as 

referidas trata.tivas envolvendo Rafael Palladino. As declarações de 

Wilson de Aro são vagas nesse sentido, relatando que não chegou a 

conhecer 

Rafael. 

nenhum dos fiscais. Nesse aspecto é frágil a prou -
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Por outro lado, existem provas suficie,tes 

quanto à realização dos saques e entrega direta aos acusados Wllsdn e 

Luiz Augusto Teixeira. 

Adiante, Wilson afirma que presençiou 
' 

conversa entre Rafael e Sandoval a respeito de fiscalizações, e acredita 

que a verba final era aprovada por Rafael. Por fim, Wilson afirma que 

os pagamentos ao escritório Gianfrancesco_ -Genoso foram realizados 

pára regula rizar conta com adiantamento e que não houve prestação de 
. ' 

serviços pelo referido escritório. 

Apenas com base nas declarações de Wilson: de 

Arç não há elementos suficientes para inferir que Rafael tinha exercia 

papel central em esquema de pagamento de propinas com recursos' do 

Banco Panamericano, ou que tivesse ciência sobre o destino dado aos 

valores retirados da instituição. 

Conforme dito anterionn:ente, não há prova da 

,, alegada extorsão relatada por Wilson e Bruno, ainda que instaurado 

inquérito policial para investigar os fatos alegados em interrogatório nos 

autos. 

As ünicas evidências da ciência de Rafael sopre 

saques da tesouraria ·do Banco Panamericano decorrem, pois , da 

palavra lacônica de Wilson de Aro c de Luiz Augusto Teixeira de 
• 1 

Carvalho Bruno, os principais envolvidos com a fraude. Não há, 

portanto, como afir:mar que a atuação de Rafael -esteja plenamente 

demonstrada , ausente provas de envolvimen to em a 

regulariza,ção contâbi.1 das retiradas ou que tenha sido desti 

das quantias. 
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Em relação à transferência de recursos para a 

controladora Sílvio Santos Participações Ltda. (item VIII) e 

operações para movimentação de recursos do Panamericano por 

outras empresas do grupo (item IX), há provas suficientes de que 

Rafael tinha ciência sobre a prática das fraudes, ainda que 

d esconhecesse detalhes operacionais ou que não tenha agido 

diretamente na prática dos ilícitos. Assiste razão ao Ministério Público Q 
Federal no sentido de que Rafael tinha o poder e dever de agir, optando 

por se manter inerte frente às irregularidades praticadas pela diretoria 

financeira. 

Ao que foi demonstrado pela instrução, Rafael 

Palladino também exercia administração sobre outras empresas do 

grupo Sílvio Santos. Segundo Maurício Bonafonte (fl. 10833), Rafael 

exerceu o cargo de diretor superintendente da Panamericano Seguros, 

sendo Wilson de Aro o diretor financeiro e Luiz Augusto Teixeira de 

Carvalho Bruno o diretor jurídico. 

Antônio Carlos Quintas Carletto (fl. 10812) \__,, 

acrescenta que Rafael era administrador do banco e de todas as outras 

empresas coligadas. 

No caso da transferência de recursos para o 

grupo Sílvio Santos (item VIII da denúncia), é demonstrado o 

conhecimento de Rafael sobre a remessa de valores a título de juros 

sobre capital próprio para a empresa Liderança Capitalização e, por 

conseguinte, a Sílvio Santos Participações. 

Como administrador influente das empre,,,·.._·· : 1/"1 

grupo, Rafael tinha acesso a operação que resultou na transfe • 
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R$ 129.231,46 a partir da-Administradora ·de Cartões, destinad<t ao 

pagamento de tributos a cargo da holding. Outrossim, ciente[ da 

confusão patrimonial existente entre as empresas do grupo, ~'fael 

sabia. que os valores transferidos a Sílvio Santos Participações erarr\ na 

verdade provenientes do Banco Panamericano. 

Em interrogatório Rafael confirma a realfa:ação 

da operação, embora afirme ter decorrido de erro. 

Contudo, a testemunha Jaír Ângelo Pito! afi rma 

que chegou a ser consultado sobre como proceder no caso de 

recebimento de juros sobre o capital próprio, tendo esclarecido que o 

Banco não poderia arcar com aquele pagamento. Assim, não há 

concluir que tenha sido cometido equívoco com a ope:raçao; sobretudo 

em vista da simulação da prestação de. serviços entre a emptesa 

administradora de cartões e a empresa Sílvio Santos Participaçç5es. 

Decerto Rafael sabe que simular a prestação de serviços constitui 

fraude, diferente da mera transferência de valores entre empresas. 

Por fim, os atos fraudulentos já mencionados 

corroboram o envolvimento de Rafaél Palladino com as inúmeras 

operações para movimentaçà.o de recursos por meio de empresas do 

grupo Sílvio Santos (item IX}. 

Como administrador de várias das empresas do . . 

grupo econômico, o acusado tinha conhecimento sobre a confusão 
' patrimonial e administrativa entre as ' companhias. Ademais, Rafael 

enco.~tra-se ~iretamente e~volvido com operações e negócios re·· · a€1:0S.,,) 
sob s1mulaçao, com obJehvo de fazer transitar valores en em áas 

cio grupo Sílvio S.;tntos. 
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Conforme demonstrado, parte das operações 

simuladas destinava-se a pagamento de despesas, com ocultação da 

proveniência dos valores utilizados, como no caso do pagamento de 

bônus aos dirigentes do grupo, após a abertura de capital em 2007, e 

compensação das despesas da Sílvio Santos Participações com o 

pagamento de tributos. 

Portanto, encontra-se demonstrada a autoria de 

Rafael l"alladino relativamente aos delitos indicados pelos itens II, III, 

IV, VI, VIII e IX da denúncia. 

Conforme decidido em relação a Luiz Sebastião 

Saodov!ll mostra-se excessivo considerar separadamente os atos de 

gestão de Rafael Palladino, como configuradores de delitos autônomos, 

inclusive no caso dos supostos deli tos dos artigos 6° e 5° da Lei nº 

7.492/86 (itens VI e VIII da den4ncia}. 

Em vista da natureza de habitualidade 

imprópria do delito do artigo 4° da Lei nº 7.492/86, a pluralidade de 

atos fraudulentos verificados na gestão de Rafael Palladino deve ser 

consider.ada crime único, com individualização da pena adequada às 

circunstàncias das fraudes praticadas. 

Assim, encontra-se demonstrada a prática de 

delito do artigo 4° da Lei nº 7.492/86, mediante condutas 

omissivas e comissivas, no período entre janeiro de 2007 e 

novembro de 2010. 

2.3.3 Da autoria de Wilson Roberto de Aro 
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A ·denúncia imputa a Wilson de Aro os delitos 

tratados nos itens II a IX. 1 

Em relação às fraudes envolvef do 

contabilização de contratos de crédito cedidos (item li): e 

liquidações ·antecipadas (item Ili), foi demonstrada a autoria I de 

Wilson Roberto de Aro, sendo o responsável por -·determinar 

adulteração da contabilidade do Banco Panamcricano. Tais 

modificações incluem a alteração de sistemas de informação, tendo 

eomo objetivo apresentar ao mercado resultados positivos e manter 

ocultos prejuízos acumulados pela instituição financeira. 

Os poderes de Wilson de Aro para determinar a 

alteração de sistemas de informação do Banco Panainericano foram 

suficientemente demonstrados. No período das fraudes, o acusado 

ocupava a função de diretor financeiro do Panamericano, mas também 

exercia funções similares em relação a outras empresas do grupo Sí)vio 

Santos, Dessa forma, o acusado dispunha de autoridade sobre outros 

setores do Panamericano, o que lhe permitiu determinar as fraudes 

praticadas pela área comercial, pelo departamento de contabilidade e de 

tecnologia da informação. 

A partir das declarações de Wilson é possível 

concluir que a estratégia de adulteração da contabilidade do Banco 
. ' 

Panamericano surgiu em reunião com Rafael Palladino, em que foram 

discutidos os grav(,s problemas finru1ceiros da instituição. 

Posteriormente, levando a efeito a sugestão' de 

antecipação de receitas tratada com Rafael Palladino, o 

determina a Marco Ao:tônlo Pereira, responsável pela cont 
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alteração de sistemas do Banco. Tais ajustes foram planejados 

detalhadamente em reuniões mensais com participação do contador do 

Banco, de Clâudio Baracat e Jair Ângelo Pitol. 

Wilson confirma ter determinado a Marco 

Antônio Pereira a realização de "ajustes" no fechamento de balanços 

do Panamericano entre dezembro de 2008 e novembro de 2010, 

antecipando operações de cessã.o de crédito que estariam em 

negociação. O acusado expõe o quadro de dificuldades enfrentadas pelo 

Panamericano, bem como a. decisão sobre a prática de fraude e divisão 

de tarefa entre os participantes da reunião mensal em que se discutia 

melhoria dos números da instituição financeira. 

Segundo Wilson, a ficção tornou-se 

insuperável, pois as tais negociações de cessõcs de crédito nã.o 

chega ram a se materializar. Ainda assim, a técnica de lançar dados 

fictícios na contabilidade da instituição financeira permaneceu por 

cerca de dois anos. 

Em interrogatório, Marco Antônio Pereira (íl. 

10753) relata a falta de poderes para fechar e liberar informações 

contá beis, tendo que passar pelo cnvo de Wilson de Aro antes da 

disponibilização ao BACEN. Marco Antônio confirma que, não havendo 

resultado satisfatório, Wilson determinava que fossem feitas 

antecipações para melhora dos resultados. 

A testemunha Joyce (fl. 7867) confirma que 

realizava lançamentos contábeis solicitados por Marco Antônio e que 

este se reunia com outros gerentes para fechamento da contabilidade. A 

partir do que fosse determinado pelas reuniões com Wilson de Aro o 
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departamento de contabilidade tomava as providências necessârias 

para adulteração de dados. em sistemas de informação do s) co 

Panamericano. 

As irregularidades de registro cont bil 
1 

praticadas por Wilson não estavam -circunscritas à antecipação ! de 

receitas, tendo sido demonstradas outras alterações dos sistemas; de 

informação que · permitiram produção de resultados positivos para o 

Banco Panamericano. 

Os acusados Wilson e Marco Antônio afirmam 

que as irregularidades de registro se devem a .erros de parametrização 

que levaram, por exemplo, à sobreposição do registro de receitas 

envolvendo os mesmos ativos. 

No en tanto, as provas de adulteração de 

sistemas somam-se às declarações de Wilson e Marco Antônio, 

demonstrando que a incorreção decorre . de conduta deliberada çlos 

~ acusados, tirando proveito de falhas de controle dos sistemas de 

informação. Conforme exposto pelos réus; os dados .financeiros ' do 

Panamcricano eram analisados com regularidade, de forma detalhada, 

com objetivo de determin ar alterações dos sistemas q1.1e permitissem 

produzir resultados positivos para o Banco. 

As determinações de Wilson para manipulação 

de sistemas eram repassadas diretamente a funcionários . do 

Departamento de Informática, sem qualquer controle hierárquico pelo 
' responsável do setor. Como decorrência de politiea a.dm.inistrativa 

013141 
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sistemas de informação, incluindo rotinas utilizadas pelo Banco Central 

do Brasil para aferir os riscos da atividade bancária. 

As constantes .intervenções da diretoria 

financeira sobre os sistemas do Banco Panamericano resultaram nos 

problemas de contabilização verilicados após apuração pelo BACEN. 

Apesar das alegações de que os erros de contabilização teriam sido 

produzidos de modo inconscienle, as intervenções eram detidamente 

acompanhadas por Wilson e cumpriram o objetivo de melhorar 

artificialmente os números do Panamericano. 

Como visto, todo o ambiente de manipulação de 

dados coordenado por Wilson resultou em perda de controle sobre a 

s ituação financeira do Banco, a tal ponto que nem mesmo os autores 

das fraudes conseguem apontar onde estariam os "erros de 

parametrização". Revela-se, pois, indiferença do acusado quanto à 

segurança das operações do banco, bastando alcançar o objetivo de 

produção de resultados positivos que permitiram a continuidade 

precária do funcionamento da instituição financeira. 

Dessa forma, a a legação de desconhecimento 

sobre erros de sistema produzidos por intervenções determinadas pela 

diretoria financeira não exime Wilson da responsabilidade pelos danos 

produzidos. Conforme declarações do acusado,. havia controle sobre a 

produção dos expedientes fraudulentos e ciência dos riscos advindos da 

deliberada adulteração de sistemas para realidade mais conveniente. 

A dinâmica das reuniões de fechamento 

mensal, segundo declarações dos envolvidos, incluía 

acompanhamento de toda a deterioração dos números do Bane 
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Panamerica.no. Conforme Marco Antônio Pereira, ·éste juntamente 10m 
Wilson, checavam exaustivamente todos os dados da ~ontabilidar .de 

para que fosse traçada a cstr.atégia de ajustes; com objetivo de 

produção de lucros licticios. 

Segundo Wilson de -'lro, a manipulação de 

dados no petiodo de 2008 a 2010 era praticamente mensal, sendo 

várias a.s ordens. 

Porta.nto, ainda que Wilson, Marco Antônio e 

Cláudio Baracat ignorassem a exatidão dos prejuízos que buscavam 

ocultar; ou a dimensão do erro de contabilização que as alterações çlos 

sistemas vinham produzindo, tinham ciência das consequências 

danosas de suas condutas. Sob tal aspecto, a contabilização irregular 

de ativos do Banco Pana,mericano póde ser atribuída a Wilson e demais 

participantes do esquema fraudulento. 

Relativamente à redução de provisão de 

,........, devedor.es duvidosos (item IV), foram produzidas provas da migração 
1 

de carteiras de crédito e alteração da classificação de risco de contratos, 

com objetivo de fraudar indicadores que orientam provisões obrigatórias 

de recursos. 

Outro expediente utilizado para redu.ção de 

provisões obrigatórias, por meio da migração de contratos do Banco 

Panamericano para a empresa Administradora de Cartões de Crédito, 

também contou com parficipação de Wilson, 

Segundo a testemunha Elio Edson 

776/778), os procedimentos de auditoria interna concluíram 

Wilson, juntamente com Adalberto Savioli e Antônio Carlos 

l\uws n• oooo:110-82.2011.10:1.6181 
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Carletto, idealizaram o projeto de migração de contratos do Banco 

Panamericano para a empresa administradora de cartões de crédito. Tal 

projeto tinha objetivo de ocultar devedores duvidosos da fiscalização do 

BACEN, possibilitando criar ambiente que justificasse a redução de 

provisões necessárias para casos de inadimplência de devedores. 

Ainda segundo Elio Edson, não foram 

identificadas contraprestações da administradora de cartões para o \.__, 

Panamer icano, decorrentes da migração de contratos, além de 2073 

contratos em atraso migrados, no total de R$ 5.531.741,44. 

No mesmo sentido, o Relatório PAN nº 038/ 11 

(lls. 12 J 3/ 1218verso, Apenso XIII, Volume V) apresenta e-mails 

trocados entre Adalberto Savioli, Antônio Carlos Quintas Carletto e 

Wilson de Aro, tratando de operações de migração de carteiras, entre 

outros diálogos a respeito do tratamento de provisões para devedores 

provisórios (fl. 1666). 

Segundo a defesa de Wilson, o acusado jamais 

participou de decisões relativas ao provisionamento para devedores 

duvidosos. Em relação aos e-mails que constam da n. 1666, alega ser 

nalural que Wilson fosse copiado em tais comunicações, tendo em vista 

ocupar o cargo de diretor financeiro. 

No entanto, Wilson presta sua contribuição 

para a migração de carteiras de clientes inadimplentes como diretor 

financeiro do Banco, além de atuar para a reclassificação irregular de 

contratos. Como visto, o projeto de transferência de contratos tinham 

como principal objetivo reduzir despesas com provisões obrigatória. , 

Autos rt • 0000:110.82.2011.403.6 181 
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assunto que cabia a Wilson acompanhar, pois tiriha impacto direto nos 

resultados de balanços da instituição financeira. l 
Não há como concluir que Wilson, analisa do 

1 

periodicamente os n~meros do banco, inclusive para cstratégia1 de 

manipulação de sistemas de informação, estivesse alheio a despesa 

suportada com a provisão para devedores duvidosos. As provas de 

a tuação . da diretoria financeira impõem a condusão de que· nenhuma 

decisão a respeito dos custos · suportados pelo Banco poderia ser 

tomada sem o aval de Wilson de Aro. 

Nesse sentido, não hã como concluir que 

Wilson estivesse alheio ao que vinha sendo pratícado pela diretoria de. 

Adalberto Savioli e de Antônio Carlos Quintas Carletto. Aliâ~, a 

instrução revela que Wilson de Aro, qualificado como o "segundo" na 

hierarquia do Banco, dispunha de influência sobre todos os setores do 

Panamericano. Nesse . sentido, se demonstra: conhecimento e 

participação do acusado na gestão financeira do grupo Sílvio Santos, 

atuando em diversas operações simuladas que produziam a confusão 

patrirnonfatl e adm inistrativa entre as empresas do grupo .. 

Em e-mail de 26/04/2010 Wilson fa:z 

observação sobre manifestação ·de Rafael Pàlladino, · indicando que o 

problema é na PDD e não da Administradora. Wilson chega a sugerir 

transferência de parte das renegociações para a administradora, no 

intuito de evitar PDD no Banco. 

Wilson de Ato também é copiado em 

comunicação de 28/06(2010, em que se percebe discussão 

Marco Antônio Pereira, Adalberto Savioli e Eduardo Ávila a 7 
Autr,s riº 0000310-82.2011.403.6181 
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de critério para apuração de rating, com impacto sobre a formação de 

PDD. Tais diálogos expõem a exigência para •correção" de sistemas 

u tilizados pelo Banco, visando aplicar conceito de prazo dobrado 

definido em reunião. 

Segundo Antônio Cados Quintas Carleto, 

quando houve dúvida sobre possíveis erros nas provisões obrigatórias, o 

caso foi levado a Wilson de Aro, que, dadas as circunstãncias, não 

chegou a responder aos questionamentos. Ainda assim, segundo 

Carleto, a atitude de Wilson foi de assegurar que não havia qualquer 

irregularidade. 

Portanto, encon tra-se suficientemente 

demonstrada a autoria delitiva do acusado em relação às fraudes 

praticadas para redução de provisões obrigatórias. 

As operações para redução de PDD decerto 

envolvem outros acu sados, como Adalberto Savioli, que afirma ter sido 

o mentor da política para reclassificação de contratos. Contudo, a 

atuação de Adalberto, por s i só, não exclui a prática de a tos por 

Wilson. Na verdade, em diversas ocasiões é demonstrada supervisão de 

Wilson sobre decisões da diretoria de Adalberto que poderiam causar 

impacto para as finanças do Banco, pr incipalmente no que diz respeito 

a provisões obrigatórias. 

Quanto ao envolvimento de Wilson de Aro no 

pagamento de bônus a dirigentes do Panamericano (item VI), restou 

demonstrada política de pagamento de bonificações estabelecida pela 

Jw/ding Sílvio Santos Participações para todas as 

econômico. 
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Ademais, foi demonstra.do o pagamento j de 

bônus como decorrência do cumprimento de metas pelos dirigentes 

beneficiados, incluindo diretores do Banco Panamericano, apót a 

abertura de capital da instituição financeira. 

O processo para pagamento de bonificações 

incluia a participação de departamento ligado a Wilson de Aro, 

encarregado de apontar aos ex-dirigentes a empresa que deveria constar 

em nota fiscal de prestação dos serviços. 

Conforme interrogatório- de Antônio Carlos 

Quintas Carleto (fl. 10812), ao sair do G-rupo·Sílvio Sahtos, entre 2008 

e 2009, discutiu c0m Rafael Palladino sobre bônus pendente de 

pagamento. Carleto afirma que a condução da negociação de bônu.s foi 

feita por Wilson de ·Aro, em documento escrito a mão, em que cita o 

resultado de cartões, percentual e índice de performance. Tambêm 

afirma que a maior parte das notas fiscais foram emitidas contríi a 

Administradora de Cartões, mas, em certas ocasiões, em torno de 6 

notas, recebeu orientação de Wilson para que emitisse notas contra 

outras empresas do grupo Sílvio Santos, ·.consistindo em trâmite entre 

secretárias de cada setor. 

Portanto, a inda que coubesse a Luiz Sebastião 

Sandoval ~ontrolar a empresa que seria responsável pelos pagamenlos 

de bônus, import.a. para configuração de delito_ de gestãq fraudulenta a 

participação em fraude relativamente ao pagamento de bonificação. 

para pagamentos de 

Além de atuar diretamente no . procedime~f 

bõnus a dirigentes, _Wilson foi beneficiário ./{se 

7 
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tipo de prestação por meio das empresas Panamericano Prestadora de 

Serviços e Panamericano Administradora de Cartões. 

Em interrogatório, Wilson confirma que uma 

das metas que deveriam ser atingidas é ter resultados no Banco, do 

contrário, não haveria bônus, pois era pressuposto o resultado. Nesse 

sentido, o acusado confirma que recebeu bônus calculados sobre 

resultados fictícios no período entre 2008 e 2009. 

Também foi demonstrada atuação de Wilson 

em operações simuladas que resultaram em quadro de confusão 

patrimonial e administrativa entre várias empresas do grupo. A 

.utilização dessas empresas para movimentaçãp de recurso::., livre de 

controles do BACEN e da CVM, constitui o instrumento utilizado por 

Wilson para pagamento de bonificações a dirigentes após a abertura de 

capital do Banco Panamericano. 

No caso das empresas Panam encano 

Prestadora de Serviços e Panamericano Administradora de Cartões 

encon tra-se demonstrada a utilização de contratos de prestação de 

serviços, com cláusulas abertas, que permitiam transferencia de 

recursos do Banco para pagamentos de despesas diversas, sem que 

houvesse controle pelos órgãos de fiscalização do sistema financeiro. 

A atuação de Wilson no jogo de pagamentos 

entre empresas do grupo fica mais evidente em relação às empresas 

Panamericano de Seguros e Pericia Administradora e Corretora de 

Seguros. 

A empresa Perícia foi utilizada para pagamento, 

às pessoas jurídicas Boafonte Consultoria em Negócios Ltda. (Maurício 

Aulos ri• 0000810-82.2011.40.'l.6181 
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' Bonafonte), Focus Consultoria Financeira (Wilson Roberto de JVO), 
. 1 

Max Control Evento e Promoção Ltda. (Rafael Palladino) e Rewort 

Çonsulting (Adalberto Savioli), levando a empresa a fechar bala~ço 
' com prejuízo financeiro. Além disso, a · atuação de Wilson sdbre 

empresa Pericia produziu dissimulação contábil que transferiu para o 

exercício ~eguinte despesas sem embasamento econômico, no valor de 

_,.) R$ 832.347,00, servindo para disfarçar os prejuízos suportados pelá 

companhia. 

A testemunha Carla de Lucca Lutfi, funcion~ria 

do Departamento de Contas a Pa:gar do Banco Panamericano, explica 

que Wilson era um dos diretores com alçada para aprovar despesas, 

mesmo no caso de negativa pelo comitê de custos. Além disso, havia 

ordem de Wilson para dispensa da _apresentação de contratos de 

prestação de serviços em relação a pagamentos feitos a pessoas 

jurídicas ligadas a dirigentes e funcionários do Banco Panamericano c 

do Grupo Sílvio Santos. 

Segundo Carla Lutfi, as ordens de Wilson de 

Aro perm1t1ram a realização de pagamentos sem apresentação de 

contrato de prestação de serviços para ~duardo de Ávila Pinto Coelho, 

Adalberto Savioli, Luis Augusto Teixeira de Carvalho Bruno; 

Maurício Bonafonte, Carlos Roberto Vilani e ·Antônio Carlos Quintas 

Càrletto. 

Dessâ forma, Wilson atua diretamente n os 

processos que permitiram ó desvio de reéursos do Banco Panameriéano 

para pagamento de dirigentes do grupo Sílvio Santos. 
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Quanto aos saques em espécie de valores na 

tesouraria da instituição (item VII), foram demonstradas ordens de 

Wils.on para a realização de saques da tesouraria do Panamericano. 

Segundo o acusado, os valores seriam destinados ao pagamento de 

propina, mas não é fornecido elemento concreto sobre tal finalidade, de 

modo que se pode concluir ter havido apropriação de Wilson sobre 

parte dos recursos. 

As versões apresentadas pelo acusado para os 

saques de valores se mostram lacônicas e permeadas por incoerências 

lôgicas, Ainda. que tais circunstâncias possam ser esclarecidas em 

investigação própria, não se tem, por ora, elemento mínimo de sua 

ocorrência. 

Com efeito, Wilson alega não ter lidado 

diretamente com o fiscal, ou supostos fiscais . Ao que parece, teria 

confiado inteiramente ná. palavra de Luiz Augusto Teixeira de 

Carvalho Bruno para determinar os saques de vultosas quantias. Em 

determinada ocasião os valores são entregues na sala do acusado no 

Banco Panamericano. 

Em interrogatório Wilson é impreciso sobre a 

fina.lida.d.e dos saques, afirmando que "praticamente" tudo era destinado 

ao pagamento de propina. Em momento seguinte, afirma que em 2010 

fora~ sacados R$_ 100 mil para ~agamenlo de c_omiss~o a Márcio / 

Perc1val, em razao de negoc1açao de taxa diferencial para j 
Panamericano junto à Caixa Econômica Federal. / / 

Não fosse suficiente a carência de elem~~.Ls 

sobre o suposto pagamento de propina a fiscais, Wilson e Luiz Auo/to 

234 
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Teixeira não se ocuparam de produzir, no decorrer da instrução, 

qualquer prova que demonstre a versão de delito contra I a 

Administração Pública. Dentre os que poderiam contribuir cot4 a 

questão, o então funcionário Jair Angêlo- Pito!, não houve qualqh er 

interpelação da defesa de.Wilson e BrunQ sobre o suposto fiscal. 

Apenas quando encerrada a instrução-se requer 

nova oitiva de Jair, sem aprcscnta,r qualquer justifica.Ova ou elemento 

de prova da versão apresentada em interrogatório. 

A defesa de Wilson menciona apuração sobre 

os saques em autos próprios, ao que parece se referir a inquérito 

instaurado por determinação deste Juízo. Sendo este o caso, já foi 

esclarecido não se tratar de expectativa razoável quanto a eventuais 

resultados de investigação. Por ora, não há razões idôneas para 

postergar o julgamento sobre fatos narrados pelo item VII da denúncia. 
' 

Não há como considerar qualquer fato além do 

,...--1 que resta demonstrado após a instrução processual, tendo sido 

disponibilizado à defesa dos acusados todos os meios disponíveis para 

prova de suas alegações. 

Conforrne decorre da prova testemunhal, 

Wilson de Aro determinava aos funcionários da tesouraria do 

Panamericano, diretamente ou por meio Marcos Augusto, que fossem 
! 

efetuados os saques em espécie (íls. 7867 e 7917). 

013146 
{V"' 

Segundo Marcos Augusto (fl. 10780), todos os 

valores que solicitou da tesouraria do Banco Panamericano eram , µ 

requeridos por Wilson de Aro, Ademais, Marcos Augusto afirma que , s 

Aut<>.S nº 0000310-82.2011A03.6181 
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na sala de Wilson, nunca por e-mail. Somado à ausência de outras 

formalidades, bem como a contabilização indevida, constata-se que 

Wilson buscava efetuar as solicitações de recursos de modo informal, 

evitando que fossem produzidas provas em seu desfavor. 

Conforme Aguinaldo Cândido, funcionário da 

tesouraria, Wilson de Aro determinou que as operações de saques não 

fossem informadas ao setor de compliance do Panamericano, o que 

implicaria a comunicação ao COAF. A informação é corroborada por 

Marcos Augusto (11. 10780), que menciona conversa com Cláudio 

Baracat em que este relata não efetuar comunicações ao COAF por 

ordem de Wilson. O acu.sado Marcos Augusto afirma que chegou a 

perguntar diretamente a Wilson sobre a necessidade de comunicação 

ao COAF, recebendo resposta de que não era necessário quando se 

tratasse do mesmo grupo de empresas. 

Ora, não é razoável crer que Wilson de Aro 

desconhecia da necessidade de informar as operações ao COAF. Como 

sabido, as comunicações sobre os saques poderiam implicar na Ü 
instauração de investigação sobre as operações, e, consequentemente, a 

revelação das irregularidades praticadas. 

Outrossim, tratando-se de profissional 

experiente da área financeira, não há como sustentar que Wilson 

desconhecesse sobre a individualídade de cada uma das empresas do 

grupo econômico, estando, pois, ciente do dever de informar ao COAF 

sobre os saques em espécie. 

Ainda que o acusado tenha pautado su 

por estabelecer verdadeira conJusão patrimonial entre as emi~""~ 

~ 
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grupo Sílvio Santos, não é razoável supor que ignorasse a 

individualidade contábil de cada empresa. j 
Como visto em capítulo sobre a materiali 

1

acte 

delitiva, as condutas de Wilson perfectibilizam o delito do artigo 5° da 
' 

Lei nº 7.492/86, pois a apropriação de valores se dá com abuso,.dos 

poderes de diretor financeiro, tendo objetivo de enriquecimento pessoal 

desvinculado das atividades do Banco Panamericano. O acusado tira 

proveito do cargo para obter vantagem pessoal, e pratica fraude contábil 

como meio para alcançar a finalidade de se apropriar dos valores da 

instituição financeira. 

Quanto à fraude para transferência de 

recursos em favor da controladora Sílvio Santos Participações Ltda. 

fitem VUI), foi demonstrada participação dire_ta de Wilson de Aro na 

operação que resultou em transferência de valores para a empresa 

Sílvio Santos Participações. 

Segundo Jair Ângelo Pitol (fl. 768/769 e 7792), 

Wils.on de Aro determinou, se m formalidades, que fosse efetuado 

pagamento de R$ 129.231,46, a custa da administradora de c_artões de 

crédito. A quantia se destinava a cobertura de despesas com tributos 

(PIS e COFINS) devidos pela fwldiTJ.g Sílvio Santos Participações, 

decorrentes do recebimento de juros sobre capital próprio, e foi lançáda 

como "adiantamentos diversos". Contudo, não há qualquer justificativa 

económica para a operação realizada. 

.. 

Conforme demonstrado, os valores cred~~ 

por meio da administradora de cartões eram, na verdade, prov~ es 

//,,, 
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do Banco Panamericano, conhecida a origem dos recursos por Wilson 

de Aro. 

Por fim, encontra-se demonstrada autoria de 

Wilson em relação às operações para movimentação de recursos do 

Panamericano por meio de empresas do grupo (item IX). 

Além de figurar como diretor financeiro do 

Paname1icano, Wilson de Aro era responsável pela área financeira das 

demais empresas do grupo Sílvio Sanlos. Segundo Maurício Bonafonte 

(fl. 10833), Wilson aluou como diretor financeiro da Panamericano 

Seguros e também era encarregado das finanças da empresa Perícia. 

As empresas Panamerícano Seguros e Perícia 

estão direlamentc ligadas aos expedientes para movimentação de 

recursos desviados do Banco Panam ericano, servindo para os 

propósitos de manutenção de contabilidade paralela que privou 

entidades l'iscalizadoras do conhecimento sobre pagamentos irregulares 

efetuados por meio do grupo. 

Sendo o responsável por gerenciar as operações 

indicadas pelo item IX de denúncia, Wilson tinha conhecimento sobre 

as movimentações praticadas sob simulação, com objetivo de fraudar a 

contabilídade do Banco Panarnericano e dificultar a fiscalização de 

entidades de direito público. 

Nesse sentido, foram demonstradas 

comunicações dirigidas a Wilson de Aro tratando de cxpeJieÍÍ 

desenvolvido para doação a partido político por meio da empres~lg t. 

238 
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1 
Demais disso, Wilson era responsável pelo 

pagamento · de remuneração a funcionários por meio de empresa1 do 

grupo, indicando a empresa que deveria constar de nota fiscal emit ída 

por empresas ligadas a.os dlrígentes do Banco e do grupo econômico.! 

. Tais operações, realizadas sem a fiscal ização do 

BACEN e da CVM, somente foram possíveis em razão das sucessivas 

tra.nsferêncías de recursos eatre as empresas do grupo Sílvio Santos, 

mascaradas por operações si.muladas, como a prestação de serviços da 

Administradora de Cartões e da Prestadora de Serviços ao Bapco 

Panamericano. 

Encontra-se, pois, demonstrada a autoria de 

Wilson de Aro em relação ao delito de gestão fraudulenta de instituição 

financeira diante dos fatos tratados pelos itens 11, 111, IV, VI, Vlll e IX. 

Sobre os fatos descritos no item VII da denúncia, é demonstrada a 

autoria do delito do artigo 5° da Lei nº 7.492/86. 

Como tratado anteríormente, em relação. a 

outros acusados, a consideração em separado de atos· de gestão 

fraudulenta revela-se excessiva, impondo o reconhecimento de um 

único delito do artigo 4°, em cúmulo material com delito do artigo 

5° da Lei nº 7.492/86. 

2.3.4 Da autoria de Marco Antônio Pereira 
da Silva 

São imputados ao acusado os delitos 

nos itens II, III, IV e Vll da denúncia. 

Autos n.• 000031 (!-82.2011.403.6181 239 
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Em relação aos fatos tratados nos itens II e 

III da denúncia, foi demonstrada atuação de Marco Antônio Pereira 

no processo de contabilização fraudulenta de resultados do 

Panamericano, seguindo determinações de Wilson de Aro. 

A instrução demonstrou que Marco Antônio 

participava das reuniões mensais presididas por Wilson de Aro·, em que 

decididas as "antecipações" de receitas, sem qualquer garantia de que '- .. , 

viriam a se concretizar. 

Os demais participantes da reunião, inclusive 

,Jair Ângelo Pitol, confirmam a atuação proativa de Marco nas referidas 

reuniões mensais para fechamento de balanços (11. 7792). 

Marco Antônio Pereira não era diretor do 

Banco Panamericano, mas ocupava função de chefe da contabilidade da 

instituição, dispondo de poderes de gestão sobre funcionários da 

contabilidade. Tais atribuições são exercidas para determinar 

adulteração de sistemas de informática utilizados por funcionários da 

contabilidade, como no caso do sistema Autbank. 

Não há dúvida da atuação do acusado 

orientada por Wilson de Aro. Apesar disso, Marco Antônio produz 

decisões e determinações próprias que contribuíram para as fraudes 

praticadas contra o Banco Paname ricano, além de expandir sua 

atuação sobre outros setores da instituição, como nos casos de 

determinações a funcionários subordinados da diretoria ligada 

Eduardo de Ávila. 

Assim, a participação de Marco Antônio p r 

alteração de sistemas da instituição, utilizando-se da 

Au!Os n.• 0000310-82.201 l .403.6181 
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da contabilidade, mostrou-se fundamental para o sucesso da fraµ de 
1 

planejada juntamente com Wilson. Sem o conhecimento de Marco 

Antônio sobre o funcionamento do Banco, coordenando a atuação! de 

funcionários subordinados de dilerentes setores para que encontras~em 

conlluência entre os dados adulterados, não seria possível mante;r a 

fraude oculta por período tão longo. 

Para fins de enquadramento de funcionários de 

instituições financeira como detentores de chefia, deve ser considerada 

a capacidade para tomada de decisões que possam afetar ou colocar .em 

risco, de modo significativo, os bens jurídicos protegidos pela Lei. nº 

7.492/ 86. Não seria, pois, a nomenclatura do cargo ocupado critério 

adequado ·para aferir se o agente exerce cargo de gestão ou 

administração, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 7.492/86. 

A designação meramente .formal de determinada 

função não pode ser utilizaçla como escudo para imunizar dirigentes de 

instituições financeiras, sobretudo quando verificada confusão 

administrativa e falta de segregação entre funções, que permitem 

extrapolar atribuições do cargo. 

É o caso da função de ,chefe da contabilidade de 

instituiçã.o .de porte médio, como o Banco Panamericano, com 

atribuições para controlar receitas e despesas, elaborar e assinar 

balanços contábeis que servem de referência ao sistema financeiro , 

além de controlar dados que devem ser fornecidos a entidades 

fiscalizadoras. 

a chefia superior não 

Outrossim, ·a subordinação de Marco "?o 

,updmo Wdo o pO<loc do d«isã~ da 

' 241 
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contabilidade, a ponto de torná-lo m ero cumpridor de ordens. Fosse 

este o critério do artigo 25 da lei nº 7.492/86, apenas a cúpula da 

instituição financeira poderia ser autora dos crimes contra o sistema 

financeiro nacional, deixando de lado as participações individuais de 

chefias intermediárias, sem as quais não poderiam ser con cretizadas 

fraudes como as praticadas contra o Banco Panamericano. 

Como visto, a posição ocupada por Marco \.._! 
Antônio lhe permitia vislumbrar o quadro completo de prática 

fraudulenta descrita pelos itens II e III da denúncia, tendo optado por 

contribuir para a ilicitude de modo livre e consciente. 

Ainda que Marco Antônio afirme não possuir 

formação superior, a profissão de técnico de contabilidade permite 

compreensão das irregularidades praticadas e dos riscos decorrentes da 

prática de fraudes. A propósito, o acusado afirma trabalhar para 

instituições bancárias há aproximadamente 30 anos, dispondo, pois, de 

compreensão suficiente sobre a gravidade das fraudes determinadas por 

Wilson de Aro. 

Não sena excessivo, pois, exigir de Marco 

Antônio atuação em observância à lei, abstendo-se da prática de 

fraudes, ainda que a retidão o privasse das vantagens patrimoniais 

decorrentes do cargo ocupado no Banco Panamericano. 

Assim, as funções exercidas por Marco Antônio 

permitem considerar que exercia e fetiva gestão perante instituiçã 

financeira, sendo cabível imputação nos delitos previstos pela Lei 

7.492/86. 

242 
,1utos n • 0000310-82.2011.403.6181 



•
·., 

. 
. 

, 013150 
. 

. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

6ª VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES 

O depoimento de Joyce Marcelino Gomes 1 (fL 

7867) confirma que Marco Antônio solícih1va a realizacãoj de 

lançamentos fraudulentos cm sistemas do Banco Panamenc 10, 

conforme estabelecido em reunião presidida por Wilson de ~ro. 

Segundo a testemunha, eram solicitados lançamentos fictícios no 

sistema Autbank, indicando que o Panamericano havia feito recompra 
1 

~ de créditos cedidos, sob justificativa de que seriam regularizados no 

més seguinte. 

A execução das fraudes é confirmada por Matco 

Antônio em interrogatório da fase de instrução (11. 10753). 

No entanto, o acusado sustenta que 

desconhecia o caráter ilícito das adulterações contábeis que vinham 

sendo produzidas com sua participação, até que se tornaram 

insllstentáveis e impossíveis de regularízaçãô. 

Tais argumentos não se sustentam, pois se 

demonstrou que eram conhecidas as dificuldades financeiras 

enfrentadas pelo Banco Panamericano, Não há, pois, como vislumbrar 

que deixou de cogitar os riscos envolvidos com a sucessiva manipulação 

de dados da ins.tituição. 

Como tratado anteriormente, as fraudes 

praticadas pelos acusados vão além da 4 boa vontade" e da preocupação 

em "manter o banco". ·Trata-se, na verdade, da manutenção de 

vantagens pessoais à custa. da segurança do sistema financeiro. 

Ainda que não fosse beneficiário de bônus pelo 

alcance d~ metas, a . função ex~rcida pel~ ~cusad~ lhe g~ra~7 

remuneraçao e benefícios bem acima da media salanal do e~~/ 

/)~ A1.1.tns ,1• 0000310 82.2011.403.61fi1 
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brasileiro. Além disso, a remuneração do indivíduo não pode ser 

medida de sua vinculação a ilícitos. Do contrário, haveria de ser 

justificada opção pela prática de ilicitudes sempre que o indivíduo 

entender não estar sendo bem recompensado por seus serviços. 

Eis os fatos, Marco Antônio reunia dados 

financeiros do Panamericano e os colocava à disposição de Wilson de 

Aro. Auxiliava no planejamento da fraude e determinava a funcionários 

dos departa mentos de contabilidade e de informática a manipulação de 

sistemas de informação. Havia, pois, clara opção por acatar ordens 

manifestamente ilegais de Wilson de Aro, que resultaram em prejuízo 

impossível de saneamento, expondo o funcionamento e credibilidade do 

sistema financeiro à lesão de dificil reparo. 

A tese defensiva de Marco Antônio, alegando 

ter acreditado na possibilidade de regularização das antecipações 

solicitadas por Wilson de Aro, não aponta mérito do acusàdo, capaz de 

afastar sua responsab ilização. Havendo ou não expectativa de 

o 

regularização futura, o lançamento de receitas fictícias constitui, por si, Ü 
fraude praticada na gestão de instituição financeira. 

Demais disso, Marco Antônio afirma que 

chegou a questionar Wilson sobre as ad ulterações, na presença d e 

Cláudio Baracat e J air Ângelo Pito!, demonstra~do ·que não concordava 

com o expediente, e que não haveria como regularizar a situação. O 

acusado demonstra, portanto , compreensão da ilegalidade. Ainda 

assim, continuou com sua contribuição para com a prática delituosa. 

Em momento algum, Marco Antônio, assim 

como Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino e Wilson Roberto de 

Autos n.'' 0000310-82.J0 l 7.408.6181 
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Aro, tomou a iniciativa de comunicar espontaneamente os prejuízos 

acumulados pelo Banco. Na verdade, todos os meios para que o BAdEN 

tivesse conhecimento da realização das fraudes foram cuidadosame~te 

]d . 1 1 d. d ·1· ·· 1 1 ocu ta os, seJa pe a a teração e sistemas e m ormatica ou pe a 

simulação de operações. 

Apenas quando confrontado com inconcretudes 

detectadas pelo BACEN ê que Marco Antônio decide se ma.nifcstq r e 

"colaborar" com as apurações. Todavia, nessa ocasião as 

irregularidades já eram flagrantes e seriam apuradas pelo BACEN 

independentemente da colaboração do acusado. 

1 

Quanto às fraudes que possibilitaram a red1.1ção 

de provisões obrigatórias, Marco Antônio afirma desconhecer sobr!! a 

migração de contratos para a Panamericano Administradora de Cartões 

e que não tinha atribuição para modificar rating de contratos. 

De fato, não foram produzidas provas do 

envolvimento de Marco Antônio cm projeto de migração de carteiras 

para a Panamericano Administradora de Cartões, com consciência da 

prática de simulação para melhoria de resultados do Banco 

Panamericano. 

Como visto, a migração de carteiras foi 

planeja.da por W'ilson de Aro, Adalberto Savioli e Antônio Car~os 

Quintas Carleto. Trata-se, em resumo, da simulação de renegociaçóes 

para transferência de contratos, visando reduzir provisões obrigatóiias 

do Banco. 

Assim, ainda que Marco Antônio 

acompanhado a redu ção de PDD, em ra;,,ão de suas atribuições 

Auto~ n• 00003 10-82.2011.403.6781 
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chefe da contabilidade, não há prova de que conhecia a fundo o 

processo de migração de conLratos. Não há, pois, evidência de que tinha 

conhecimenLo da prática de simulações com objetivo de justificar a 

liberação da constituição de PDD. 

No mesmo sentido, a deliberada alteração do 

rating de contratos, seja em razão de simulação de renegociações, seja 

por mudança de interpretação sobre os critérios para avaliação do risco ,_ 

de conLratos. Como visto, os referidos processos foram coordenados por 

Wilson de Aro e Adalberto Savioli, com conhecimento de outros 

diretores. Tal reclassiiicação tinha impactos diretos na formação de 

PDD e, por isso, a redução das provisões representa deliberado 

aumento dos riscos de insolvência para o Banco Panamericano. 

Segundo demonstrado nos autos, em certa 

ocasião Marco Antônio questiona Eduardo de Ávila sobre o critério 

que deveria ser ulilizado pelo Sistema Pansolution para apurar o rating 

de contratos. Segundo Marco Antônio, a contagem do sistema estaria 

cm desacordo com o que foi definido pelo setor de cobrança, gerando ~- .J 

PDD adicional de R$ 40 milhões. 

Vê-se, pois, que Marco Antônio acompanhava 

a evolução do PDD, o que pode ser compreendido, até certo ponto, como 

decorrência da função de chefe da contabilidade. Por outro lado, não há 

prova de que Marco Antônio tenha envolvimento na definição da 

política para reclassificação dos contratos, estabelecida por Adalberto 

Savioli. A citada comunicação envolvendo Marco Antônio expõe 

apenas acompanhamento da execução de política instituída por s~ 

superiores, não havendo como concluir que sabia se tratar de ilici~ et{ 

24(> 
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Por fim, acerca da imputação envolveb.do 

saques em espécie (item VII da denúncia), a acusação expressou! em 

memorais não haver certeza da ciência de Marco Antônio sobre o ilí'.c ito 

pratica.do. 1 

. No relatório PAN nº 101/10 (fls. 02/14 : do 

Apenso XIII), Marco Antônio é-apontado como des tinatário de saque no 

valor de R$ 215.000,00, efetuado em 11/11/2010; sendo data posterior 

à substituição da diretoria do Banco Panamericano. 

Segundo o relatório, Aguinaldo Cândido afirma 

que a quantia de R$ 200.000,00 foi sacada por solicitação de Wilson, 

na data de 09 / 11/201 O, com orientação de entrega a Marco Antô~io. 

Os recursos chegaram no dia 1 O/ 11 / 20 J O e foram entregues a Marco 

Antônio na sala de Marcos Augusto. 

Os questionamentos sobre a ciência de Marco 

Antônio acerca da destinação das quantias sacadas se devem ao fato 

de não fazer parte da tesouraria do Banco Panameritano à época dos 

fatos, além de ter atuado seguindo ordens de Wilson de Aro. 

Conforme declarações de Wilson, poucas 

pessoas sabiam · ·sobre a destinação dos saques, mendonando 

Sandoval, Rafael e Bruno. Ademais, Wilson afirma que regularizava os 

saques em momento posterior, utilizando nota fiscal que con:,eguisse, 

não havendo menção a participação de Marco Antônio. 

Ainda que Marco Antônio pudesse desconfiar 

da higidcz das _notas fiscais apres~ntadas para regularizar os s~ques d-
7 tesouraria, nao foram· produzidas provas de que sabia ·' · 
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colaborando pará a apropriação de valores por Wilson de Aro ou Luiz 

Augusto Teixeira de Carvalho Bruno. 

Portanto, encontra-se demonstrada autoria de 

Marco Antônio Pereira apenas em relação aos atos de gestão 

fraudulenta descritos pelos itens II e Ili da denúncia, incidindo no crime 

do artigo 4° da Lei nº 7.492/86. Quanto aos fatos descritos nos itens 

IV e VII não hã prova suficiente para a condenação. 

2.3.5 Da autoria de Cláudio Baracat Sauda 

São imputados a Cláu_dio Baracat os delitos 

tratados nos itens II e III da denúncia. 

O Ministério Público Federal aduz que a 

responsabilidade de Cláudio decor re de crimes omissivos impróprios, 

considerando que tinha dever de comunicar o expediente para 

antecipação de receitas, manifestado por Wilson de Aro e Marco 

Antônio Pereira em reuniões mensais do Banco Panamericano. 

Cláudio 1;ra gerente responsável pelas áreas de 

Controladoria, Contabilidade Geral, Contabilidade Fiscal, Compliance, 

Security Ojfice, Orçamentos e Planejamento do Banco Panamericano 

(fls. 10/ 11 do Apenso JIT, Volum1; IV). O acusado também afirma que 

era responsável pela função de compliance em período entre 2005 e o 

inicio de 2008 (fl. 10780). 

O cargo de gerente de compliance possui 

atribuições especificas, incluindo a elaboração de relatórios que atest ,r-rí;"' 

a situação financeira do Banco Panamericano. Segundo declaraç-e · 

,1utos n." 0000310-82.2011. 403. 61 81 / 
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Cláudio, nas reuniões com Wilson de Aro eram apresenta;das 

informações gerenciais, da produção mês a mês, resultados e despeshs. 

Cláudio afirma que tinha função de prodl 

orçamentos para as empresas do Grupo Panamericano, além : de 

elaborar informações gerenciais sobre produção, taxa, spread, 

participação no mercado dos produtos e avaliaçã.o de filiais. 
1 

També.m afirma que as atribuições de 

compliance consistiam em elaborar relatório de riscos operacionais e 

que foram instituidos agentes de complia.rtce em cada área do Banco 

para preencher relatórios semanais. Tais informações alimentavam o 

sistema DDO, que ficava a disposição do BACEN para eventual 
necessidade. 

Os citados relatórios elaborados pela 

contro!adoria serviam de referência para a tomada de decisões 

relevantes na gestão do Banco ·Panamericano. Assim, informações 

incorretas sobre dados financeiros do Panamericano, dispostos em 

relatórios da controladoria, induzem em erro os dirigentes, investidores 

e sócios minoritários da instituição na tomada de decisões relevantes, 

além de prejudicar fiscalização por entidades de direito público, 

Dessa fonna, Cláudio Baracat ocupava cargo 

de gerência à época das fraudes descritas pelos itens II e Ili da 

denúncia, com poder de decisão capaz de afetar. bens jurídipos 

tutelados pela Lei Nº 7.492/86. O acusado satisfa,:, nesse sentido, a 

exigência do artigo 25 do referido -diploma. 

A. seu turno, não é possível afast 

responsabilidade do gerente da controladoria sob o argumento 

l\ulos n" 0000310-82.Z0l l.40:~.r.,JBl 
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exercia seus deveres funcionais em subordinação a Wilson de Aro, ou 

que teriam ocorrido fraudes independentemente de seu consentimento. 

De fato, ao ocupar a função de controle dos dados financeiros do Banco, 

Cláudio Baracat assume responsabilidade pela regularidade das 

informações passa.das por seu crivo, além da obrigação de evitar 

prejuízos para o sistema financeiro. 

' Atuando como gerente de controladoria, \.__, 

Cláudio tomou conhecimento da prática de irregularidades com 

características de fraude contábil. Ainda assim continuou a produzir 

relatórios com informações sabidamente incorretas, agindo com 

indiferença aos riscos de prejuízos à coletividade. 

Como gerente da controladora, Cláudio Baracat 

participava de reuniões mensais dirigidas por Wilson de Aro e tomou 

ciência das determinações para adulteração de sistemas do banco. 

Segundo Marco Antônio Pereira (Il. 10753), a 

função de Cláudio Baracat era fechar o resultado, colocando no 

formato gerencial de costume da administração e dos diretores. No 

decorrer da reunião era apresentado resultado e analisadas as contas 

cotn Wilson de Aro. Quando Wilson pedia para fazer antecipação, a 

reunião era suspensa e Marco Antônio voltava0 se à contabilidade, fazia 

o lançamento adicional, e o processo reiniciava, com nova consolidação 

dos dados por Cláudio. 

Marco Antônio acrescenta que nas reuniões 

mensais Baracat "não tocava no assunto". Cláudio trazia relatórios com 

dados e resultados reais, mas não aconselhava ou incitava que 

Au.tns n• 0000310-ll2.2011.403.6181 
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fizessem antecipações. Porém, fica claro que todos os participantes: da 

reunião sabiam das antecipações. l 
Como dito anteriormente, o lançamento de 

receitas inexistentes, com objetivo de melhorar resultados do Ba. co 
1 

Panamericano, por si só, constituí fraude que caracteriza o delito, de 

gestão fraudulenta. Ademais, consideradas as funções de gerente de 

controladoria do Banco Panamericano, impõe-se o dever de comunicar 

sobre irregularidades praticadas pela dire toria financeira, inclusive de 

denunciar o caso a entidades de fiscalização . 

O dever de cuidado de Cláudio Baracat; 

cabendo-lhe zelar pela regularidade dos informes produzidos por sua 
-

gerência, poderia ter se manifestado ao menos coi;no recursa em 

produzir relatórios com informações de procedência duvidosa. 

Vejamos os elementos que evidenciam· a 

indiferença de Cláudio Baracat em relação às irregularidades 

_.......,_ presenciadas nas reuniões com Marco Antônio e Wilson de Aro. 
l 

Confor1ne relatado no decorrer da instr.uçâo, 

nas reuniões com participação de Cláudio eram tratados 

exaustivamente todos os pontos da contabilidade do Banco 

Panamericano, com objetivo de determinar número exato de 

modificações necessàrias para produção de resultado positivo. 

Em momento seguinte,. as modificações de 

sistemas coordenadas por Marco Antônio permitiam a produção çlos 

resultados almejados, seja pela "criação" de receitas ou por outros 

expedientes de contabilização incorreta, utilízartdo de 

sistemas de informática e da falta de segregação entre setore a 

Auto.s n• 0000310-82.201.l.403.6181 
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Após essas modificações dos sistemas, trazidas para a reunião, Cláudio 

Baracat produzia seus novos relatórios. 

Assim, não se sustenta a alegação de que 

determinações para a prátíca de fraudes passavam despercebidas a 

qualquer dos participantes da reunião. 

Aliás, Cláudio confirma que durante as 

reuniões eram analisados números e que Wilson afirmava ter feito 

ccssõcs de crédito que, por questão de tempo e de assinatura, não 

entraram no mês, mas seriam daquele mês, Que tais antecipações 

seriam regularizadas no mês seguinte, 

A solicitação de antecipações, em sucessivas 

reuniões mensais, já seria indício da prática de fraude, sobretudo para 

um gerente expedente, que atuou na área de compliance da instituição 

financeira, 

Nas primeiras ocasiões em que ocorreram as 

referidas antecipações, teriam sido regularizadas, como se extrai do 

interrogatório de Marco Antônio Pereira, Uma vez que Baracat não 

lidava diretamente com os procedimentos realizados por Marco 

Antônio na Contabilidade, é possíve l supor que o gerente da 

controladoria tenha acreditado na narrativa de que a cessão era daquele 

mês, e, por questões de tempo, não foi incorporada pela contabilidade, 

Ainda assim, a contabilização de cessão que /2 
não foi concluída por questão de assinatura, 'por exemplo, consAi' 

procedimento com riscos bastante evidentes, 
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Ocorre que essa espécie de "ces'são 

inesperad~", •:pendente", . passou a s_er contabilizada todos l _os 

meses. Alem disso, a ordem para 1nclusao surge ao final da reuniªº· 

após se verificar que o banco produziu resu ltado negativo. E mais, e.ssa 
1 

cessão derradeira produzia o resultado positivo almejado, garantidot da 

continuidade das atividades do banco. 
. 1 

Nesse estado· ·de coisas, não se faz necessl,Í.rio 

que Cláudio Baracat compreendesse em detalhes o modo como eram 

alterados sistemas de informática por Marco Antônio, seguindo ordens 

de Wilson de Aro. Era suficiente para a percepção de irregularidades 

verificar que Marco Antônio recebia ordens para alterar dados, lançar 

rc;ceitas em perspectiva, e re tomava com números atualizados do 

sistema. Subitamente , após a execução das ordens por Marco Antônio, 

o Banco, que antes apresentava p rejuízos, passava a apresentar lucro. 

Também era evidente, logo no início de 

cada reunião, que havia deterioração dos resultado_s do Ba.1.1co 

Panamericano, a ponto de suscitar dúvidas se o expediente poderia 

estar sendo utilizado para maquiar resultados positivos. Cabia, pois, 

ao gerente da controladoria, perquirir se as antecipações citadas ,em 

reunião vinham sendo regularizadas, pois a regularidade dos relatórios 

produzidos dependiam diretamente dessa correção, sob pená- àe 

acumular erros significativos ao longo de vários meses. 

Ao acompanhar ·o crescimento dós · sucessivos 

pedidos de antecipações, Cláudio Baracat sabia que eventual passivo 

oculto revela ria prejufaó significativo, im pagável para um Banco 

operava prejuízos. Ainda assim, o gerente da controladoria age U<; A ll' 
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indiferente aos riscos evidentes e continua a produzir relatórios com 

base em informações modificadas por Wilson e Marco Antônio. 

Não fosse suficiente, Cláudio presencia 

discussão entre Wilson e Marco Antônio, e todas as dúvidas sobre o 

passivo oculto deixam de existir. Sequer nesta oportunidade o gerente 

da controladoria adota postura revisiona.! de seu trabalho, buscando 

apurar a realidade dos números do Banco. 

Poderia, nesse momento, alirmar não dispor de 

condiçõe:es para assinar relatórios da controladoria do Banco, pois se 

esgotaram as possibilidades de confiança. Também poderia ter levado o 

caso aos superiores de Wilson, de modo formal, bem como poderia ter 

levado o caso a entidades de fiscalização, que já suspeitavam de 

irregularidade praticadas pelo Banco Panamericano. 

Mas, segundo Cláudio, ao falar sobre o assunto 

com Wilson, teria recebido resposta de que se tratava de problema. 

contábil que-estava sendo equacionado para regularização. 

Ora, o conteúdo vago da resposla de Wilson de 

Aro não poderia tranquilizar o gerente de contr'oladoria que presenciou 

a deterioração dos resultados·do Banco, bem como sabia do volume de 

antecipações solicitadas em reuniões ao longo de vários meses . 

prodW-it 

Antônio. 

Ainda assim, Cláudio Baracat continua a 

relatórios com os dados colocados por Wilson e Marco 

Agindo assim, o acusado assume o risco e cola hora para 
_,,/' 

indução em erro de investidores, sócios minoritários e entida 

públicas de fiscalização . 
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Não é possível afast:ar a responsabilidade do 

gerente de controladoria que, tendo conhecimento da falsidade ! de 

informações, produz relatórios que atesta situação irreal do Bahco 

Panamericano. Ao se omitir diante da falsidade da base de dadoJ de 

seus relatórios, Cláudio colabora para a fraude perpetrada por Wilsdn e 
. 1 

Marco Antônio, atuando para que permanecesse oculta, até que se 

tornou grande o suficiente para continuar ignorada pelo BACEN. 

Existem, pois, provas suficientes para 

conclusão acerca da contribuição de Cláudio Baracat para as fraudes 

praticadas contra a contabilidade do Banco Panamericano. Em razão de 

conduta omissiva de Cláudio, consistente em ignorar a manipulação de 

informações e deixar de comunicar desvios praticados pela diretoria 

financeira, os resultado$ negativos do Banco foram mantidos ocultos ao 

longo de aproximadamente dois anos. 

Assim, encontra-se demonstrada a autoria de 

Cláudio Baracat relativamente ao delito do artigo 4° da Lei nº 
/ ) 

, 7.492/86, cm razão dos fatos tratados pelos itens II e III da denúncia. 

2.3.6 Da autoria de Adalberto Savioli 

São imputados a Ac;lalberto os delitos tratados 

nos itens IV, V e VI da denúncia. 

Adalberto Savioli afirma que era diretor 

contratado pelo Banco Panamericano,. mas também prestava serviços 

para áreas de leasing, consórcio e para a administradora de cartões, 

atuando com o crédito e cobranças que acontecessem nas empr s 

mencionadas. O acu$ado explica que seu papel na diretoria de ões 

era aprovar crédito e cobrar inadimplentes. 

2 55 
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Ademais, segundo Luiz Augusto Teixeira de 

Carvalho Bruno, havia na verdade, dois departamentos jurídicos no 

Banco, estando uma das partes a cargo de Adalberto Savioli. Essa 

segunda divisão do departamento jurídico, segundo Bruno, se 

relacionava com a cobrança e contratação de escritórios selecionados 

pela área de Adalberto, respondendo a ofícios de autoridades judiciais e 

ações trabalhistas. 

Dessa forma, as funçães de diretor exercidas 

pelo acusado à época dos fatos se enquadram na previsão do artigo 25 

da Lei nº 7.492/86. 

As fraudes praticadas para viabilizar a redução 

de provisões obrigatórias estão suficientemente demonstradas (item IV 

da denúncia). 

A participação de Adalberto Savioli se mostrou 

decisiva para as simulações utilizadas como justificativa para redu~:ão 

de provisões obrigatórias do Banco Panamericano. 

Além de ser diretor responsável pela área de 

crédito e cobrança, comunicações que constam dos autos demonstram 

a supervisão de Adalberto no processo de migração de contratos do 

Banco Panamericano para a empresa Panamericano Administradora de 

Cartões (fls. 1231/ 1218verso). 

Nos contratos firmados entre empresas do 

grupo Silvio Santos, relacionados à fraude de movimentação paralela de 

recursos, constam assinaturas de Adalberto Savioli, Wilson Roberty-} 

de Aro, Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno e Rafael Pa~ 

(Parecer Desup / GTSP4/Consup-04-2011 / 0008, apresentado n~;?Pf16 

_/ / 2.,6 
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Processo Administrativo P.T 1 l OJ 536196, fls. O 1 / 15 do Aptjnso 

1.34.001.003106/2012-63). 

Adalberto confirma ter sido o men tor da 

política de reclassificação que mascarava dificuldades do Ba,nco 

Panamericano, além da redução de p rovisões para devedores duvidoi;;os. 

Comunicações eletrõnicas trocadas pelo 

acusado com diretores e funcionários do Panamcricano demonstram 

que o principal objetivo de migração de contratos para administradora 

de cartões do mesmo grupo econômico era reduzir despesas com PDD. 

Entre as discussões sobre procedimentos para transferência e "pente 

fino" a .ser feito em contas da instituição, se demonstra a urgência do 

grupo em concluir a rnigraçãb de contratos para que houvesse redução 

de provisões. 

O modo como executada a transferência de 

contratos revela p ráticas de simulação, com objetivo de retirar do Banco 

.~ , contratos de clientes inadimplentes que prejudicavam avaliação de 

cartei.ra e geravam despesa com PDD, 

Em e-mails que constam do Relatório PAN nº 

038/ 11 (fls. 1213/ 1218verso do Apenso Xlll, Volume V), com cópia para 

Adalberto Savióli, é mencionada "regra" para a migração de contratos 

do Banco para a Administradora, definida: em reu nião com Adalberto, 

Carletto e Wilson de Aro. Tais comunicações evidenciam ·q ue 

Adalberto lidava diretamente com as operações,. acompanhando os 

impactos para a constituição de PDD e discutindo a questão com Rafa 

Palladino (fls. 1666). 

Autos nº OOOOSl0-82.2011,403.6181 
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Antônio Carlos Quintas Carletto confirma 

que, ao surg1r a proposta de transferência de contra.tos para a 

administradora, foi dito que o objetivo era não precisar provisionar 

tanto quanto o Banco Central exige. 

Segue afirmando que a transferência constitui 

prerrogativa autorizada por regulamentação, e que as regras do BACEN 

são mais rígidas por determinações de critérios minimos. Assim, no l . 
processo de administração de PDD, era dada maior flexibilidade a uma. 

administradora de cartões. 

Como dito anteriormente, a transferência de 

contratos não seria considera.da ilícita, cumpridas as formalidaç!cs 

exigidas para o setor e garantida a segqrança das operações. Ocorrendo 

efetiva redução de riscos para o Banco, estaria autorizada a redução de 

provisões obrigatórias. 

No entanto, a transferência de contratos apenas 

cria aparência de redução dos riscos para o Banco. O acusado, assim 

como outros diretores, tinha ciência da confusão patrimonial existente 

entre as empresas do Grupo Sílvio, que não poderia levar a conclusão 

de redução dos riscos para Panamericano. 

Além disso, era conhecida por Adalberto a 

possibilidade de falhas no processo de transferência de contratos, seja 

na documentação das operações ou no contato com clientes a cargo de 

empresa terceirizadas. 

A responsabilidade pela regularidade do 

procedimento de transferência de contratos não pode ser lançada sob 
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terceiros contratados, que não se qualificam como dirigentes da 

instituição financeira para fins de responsabilidade penal. j 
Como diretor envolvido no processo de migr· ção 

de contratos, Adalberto .sé responsabiliza pela regularidade :das 

renegociações, considerados os riscos envolvidos na manipulação; de 

milhares de contratos, sobretudo .quando se constata objetivo de reduzir 

provisões que asseguram o cumprimento de obrigações da instituição 

financeira. 

Nào é razoâvel, pois, em vista da 

responsabilidade inerente ao cargo de diretor, que Adalberto tenha 

delegado tarefas a empresas terceirizadas e nã0 busca:sse aferir, com 

rigor, o cumprimento dos requisitos legais envolvidos na operação' de 

transferéncia de contratos. 

Conhecida a possibilidade de falhas no 

procedimento, além da confusão patrimonial e administrativa 

,..--.._l estabelecida com a Panamericano Administradora de Cartões , o projeto 

de migração de carteira adquire contornos de simulação, com objetivo 

de liberação do Banco da obrigação de provisionar recursos. 

De fato, como estaria o Banco Panamcricano 

desobrigado de provisionar se não consegue demonstrar contrapartida 

correspondente, ou documentação das operações de renegociação de 

dívidas. Talvez em razão disso tenham sido mantidas informações sobre 

os contratos origina.is e manutenção da cobrança por funcionários do 

Panamericano. 

Segundo a testemunha Elio 

776/778), não foram identificadas contraprestações da admi.n' 

l\utos n" 0000310-82.2011.'103.6.181 
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de cartões para o Banco Panamericano, sendo 2073 contratos em 

situação de inadimpléncia migrados, somando o valor total de R$ 

5.531.741,44. 

Em relação a reclassificação do ra.ting de 

contratos, com objetivo de melhorar a avaliação de carteira e a redução 

de PDD, a t.esLemunha Joyce Marcelino Gomes (11. 7867) confirma que 

recebia ordens de Adalberto Savioli, para mudança na classilicação do \ _ 

rating dos contratos, da categoria H para A. 

Em comunicações eletrônicas entre Marco 

Antônio, Adalberto Savioli, Eduardo e Wilson (fl. 1666), são tratadas 

modificações do sistema IGC, envolvendo alteração para o prazo em 

dobro do prazo de vencimento das operações de crédito do Banco 

Panamericano em desacordo com as regras do BACEN. A conversa 

menciona a reclassificação de contratos de CDC e necessidade de 

provisionamento (PDD), bem como deixa clara a divcrgencia sobre o 

funcionamento do Sistema Pansolution, em desacordo com o que teria 

sido estabelecido pelo setor de cobrança. Ao final, Eduardo confirma ,_) 

que reü1iciou ("startei") a mudança "via IGC", mas alerta que as 

especificações passadas e o e-mail não espelham o que foi discutido em 

reunião. 

Além de formular política para reclassificação 

de créditos, foram obtidas comunicações cm que Adalberto atua 

diretamente na implantação des$a política. Em e-mails trocados entre 

28/06/2010 e 29/10/2016, Adalberto esclarece a Eduardo de Ávila a 

respeito de dúvidas sobre o funcionamento de sistemas, sobre o 

"conceito" de prazo cm dobro que foi mudado em reunião, em 

contraposição ao "conceito permitido pelo BC". 

Autos n'' 0000810-82.2011 .403.6181 
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A política de reclassificação de rating 

estabelecida por Adalberto ignora a existência de gradação instituída 

pelo BACEN na avaliação dos riscos de inadimplemento de acord1ls e 

renegociações. Como demonstrado posteriormente, a política de 

reclassificação, extremamente confiante, tinha objetivo de redµ zir 

provisões obrigatórias em !Ilomento que o Banco Pana mericano 

1 enfrentava quadro de debilidade financeira. 

.--, 

Logo, não é possível considerar que Adalberto 

agiu apenas com excesso de confiança, ou que adotou postura menos 

conservadora, em tese permitida pela flexibilidade de resé>luçãó do 

BACEN. Na verdade, ao aplicar interpretação que anula o .sistema de 

gradação instituído pelo BACEN, o acusado tinha intenção de melhorar 

resultados do Panamcricano, a custa da redução de provis,ões 

obrigatórias. 

A renegociação de débitos, em condições 

vantajosas a clientes, por si só, não seria considerada ilicitude. De fato, 

1 poderiam se r feitas concessões a clientes, com adequada verificação dos 

riscos. Nesse sentido, em razão das dificuldades de liquidez enfrentadas 

pelo Banco, o alongamento dos prazos de pagamento não poderia 
' implicar em redução de provisões obrigatórias, como se não houvesse 

possibilidade de nova inadimplência. 

A fraude, portanto, está na avaliação irreal 

sobre riscos, tirando proveito da flexibilidade conferida por resolução do 

BACEN, c0m objetivo de induzir em erro o mercado e reduzir provisões 

para devedores duvidosos. 
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Não há dúvida de que Adalberto tinha como 

objetivo melhorar resultados do Banco com a implantação de sua 

política de reclassificação de créditos. Não é coincidência a falta de 

"conservadorismo" em momento que o Banco Panamericano enfrentava 

grave crise financeira. 

Demais disso, não se pode desconsiderar que a 

política de reclassificaçã.o, de imediato para a melhor avaliação possível, 

retira do mercado a possibilidade de acompanhar, com a necessária 

transparência, a evolução da carteira de crédito do Banco. Tal 

dificuldade acaba por induzir em erro, sobretudo investidores, que 

vislumbram higide~ da instituição, quando na verdade permanecia 

oculto passivo impossível de adimplemento. 

Além da atuação direta de Adalberto nas 

operações que propiciaram redução de PDD, existem evidências de que 

tinha conhecimento suficiente sobre a confusão patrimonial e 

administrativa existente entre o Banco Panamericano e a empresa 

Administradora de Cartões. 

O acusado afirma que era contratado pelo 

Panamericano, mas prestava serviços para a leasing, consôrcio e para a 

administradora, pois, segundo Adalberto, todo o crédito e toda a 

cobrança que acontecesse nessas empresas teria que fazer, sendo um 

terceiro diretor. 

No mesmo sentido, Antônio Carlos Quintas 

Carletto afirma que era diretor de cartões, mas 

atividade comercial. Que toda a unidade de contabilidade e 

Autos n" 0000310-82.2011.40a.6187 
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subiu para Wilson de Aro, e toda a unidade de crédito e cobrança foi 
! 

alocada na diretoria de Adalberto Savioli. : 

Conforme mencionado, Adalberto j foi 

beneficiário de remuneração e bônus por meio de outras empresa do 
1 

grupo, inclusive pela empresa administradora de cartões. 

Portanto, conhecendo a falta de delimitação 

entre as finanças do Banco e da Administradorç1_ de Cartões, Adalberto 

sabia que a transferência de contratos do Panamericano em n'ada 

reduzia os riscos para a instituição financeira, não havendo espaço para 

a redução d.e provisões obrigatórias. 

E:ncontra-se demonstrado, portanto, que 

Adalberto, em conjunto com outros diretores do_ Panamericano, agiu 

para adulterar fraudulentamente o provisionamento de recursos, do 

Banco Panamerícano (PDD), por meio da migração de contratos para a 

administradora de cartões, ou pela "reclassificação" de operações de 

crédito da instituição financeir~. 

· Em relação aos fatos descritos no item V da 

denúncia, não foram obtidas provas do envolvimen to de Adalberto c,om 

a falsificação de contratos do Banco Panàmericano. 

Por fim, no ,que tange a acusação de pagamento 

irregular de bonificações (item VI da denúncia), foi demonstrado que o 

cálculo e pagamento eram cont.rolados pela holding, sob ·supervisão. de 

Luiz Sebastião Sandoval e Rafael Palladino, com auxílio de Wilsoi,. d ,. 

Aro. 

Auto.s riº 00003 10-82.2011. '103.6181 
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Adalberto, assim como outros diretores, não 

participava do processo de escolha da fonte pagamento de salário ou de 

bonificações. Oulrossim, ainda que conhecedor da confusão patrimonial 

e administrátiva entre as empresas do grupo Silvio Santos, não há 

provas da ciência de Adalberto do pagamento de bônus, 

especificamente , com recursos desviados do Banco Panamericano. 

1 

Assim, encontra-se demonstrada autoria de "'-·· 

Adalberto Savioli apenas em relação ao delito do artigo 4° da Lei nº 

7.492/86 descrito no item IV da denúncia. 

2.3. 7 Da autoria de Antônio Carlos Quintas 

Carletto 

Sã.o imputados ao acu sado os delitos tratados 

nos itens IV e VI da denúncia. 

Em relação à fraude descrita no item IV da 

denúncia, Antônio Carlos, assim como Adalberto Savioli, participou 

do projeto de migração de contratos do Banco Panamericano para a I___... 

empresa Panamericano Administradora de Cartões. 

Segundo o interrogatório do acusado, este 

ocupava a época dos fatos a diretoria da Panamericano Administradora 

de Cartões, atuando na área comercial até meados de 2008, quando foi 

demitido. A área de crê-dito e cobrança passou para a. responsabilidade 

de Adalberto Savioli, enquanto que a contabilidade e finanças estavam 

a. cargo de Wilson de Aro. 

Rafael Palladino afirma em interrogatório 

quando cadeto aMumiu a di,otoria do ,~roe,,"""""/; 
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área de crédito dele, tudo par:a Adalberto", deixando-o com a área! de 

negócios. 

Em resumo de t 'b · - Ant- i suas a n u1çoes, o~ o 

Carlos afirma que reunia atividades de v.enda de cartões, com objetivo 

de fazer com que a carteira de cartões use mais o cartão, se fina4cie 

através de cartão de crédiLo rotativo e de outras modalidades. 

O acusado a t ribui sua saida do Banco 

Panamericano a desentendimentos com Rafael Palladino, embora 

tenha sido justificada pela crise' envolvendo o Banco Lehman Brothers. 

Carleto é apontado como idealizador do proj eto 

de migração de carteiras, juntamente com Adalberto Savioli, 

conhecendo do objetivo precípuo de reduçã.o de provisões para 

devedores duvidosos. 

Não há dúvidas de que, atuando como diretor 

de cartões, Carleto tenha. atuado no projeto de migração de contratos ,.....,, 
, para a .f>anamcricano Administradora de Cartões. Outrossim, foi 

demonstrado que Carleto tinha conhecimento dos impactos dEJ 

operaçã.o para redução de PDD. Segundo o acusado, ao ser comunicado 

sobre a migração dos contratos, foi informado de que o objetivo era a 

redução de PDD. Carleto ressalta, no entanto, que a transferência de 

contratos constitui operação lícita, embora não seja processo simples, 

que. envolve outras empresas, além de equipes internas de· crédito, 

cobrança e contabilidade. 

O acusado consta como destinatário de, 

comunicações eletrônicas anexadas aos autos (fls. 1213/ 1218ver, ,. 

Volume V do Apenso XIII). Contudo, diferentemente de A 

Autos n! 0000310-82.2011.~03.6181 
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Savioli, que demonstra coordenar a migração de contratos, não é 

apontada mensagem ou participação ativa de Carleto. 

Como dito anteriormente, o processo de 

migração de contratos para a Administradora de Cartões, por si só, não 

pode ser considerada ilicitude, desde que cumpridas exigencias de 

regularidade e segurança das operações. 

Em uma das mensagens · apontadas pela 

acusação Adalberto Savioli pergunta a Carleto sobre "como está esse 

assunto? Ele é muito importante para o PDD ... • (J1s. 1231/ 1218verso). A 

comunicação não permite concluir qual seria a providência a cargo de · 

Antônio Carlos. Além disso, não consta resposta de Carleto ao e-mail 

que possa ser utilizada para indicar o papel do acusado no projeto em 

execução. 

As referidas comunicações evidenciam 

predomínio de diálogos entre Rafael, Wilson e Adalberto Savioli. 

Embora Carleto seja "copiado'' em vários dos e-mails, ê preciso 

considerar as atribuições de cada um dos envolvidos no processo, além 

do maior interesse do Banco Panamericano no processo, em razão d.a 

almejada liberação de provisões para devedores duvidosos. 

A acusação aponta participação de Carleto na 

aprovação do trabalho executado pela empresa Pidelíty, contratada para 

fazer o contato com clientes sobre a renegociação de contratos que 

seguiriam para a administradora de cartões. Em princípio, mostra-se 

natural a participação de Carleto, juntamente com Adalberto, pois 

ambos desempenhavam atribuições relacionadas à administradora de 

cartões. 
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Conforme demonstrado, foram constata,das 

irregularidades na condução das renegociações, no que diz respeitd ao 

contato com clientes e documentação das transações. Outrossim, foi 

imputado a Adalberto o dever de supervisionar a execução dos 

trabalhos por prestadores de serviços, zelando pela. regularidade, do 

procedimento. 

Assim co1no o gerenté de crédito do 

Panam.ericano, Carleto tinha o dever de acompanhar os trabaJhos, de 

prestadores de serviços envolvidos com o projeto de migração, inclusive 

para corrigir procedimentos defeituosos que pudessem prejudicar· as 

empresas envolvidas. 

Contudo, é precisO' atentar para o fato de que os 

contratos saiam do Banco para a Administradora de Cartões. 

Ademais, a fraude tratada nos autos diz 

respeito a redução de provisões do Banco, com objetivo de melhorar 

, ·, resultados do Banco. Logo; a supervisão da regularidade do projeto! de 

migração de contratos, no que diz respeito a eliminação de risco$ e 

redução de PDD, constitui atribuição proeminente dos diretores do 

Banco Panamericano. 

As declarações de Adalberto e Wils.on de Aro 

não fornecem detalhes sobre as. atribuições de cada tim dos crivolvidos, 

mas transmitem a ideia de que Carletto era informado do andamento 

do processo e desempenhava atribuições "relativas à área. comercial de 

cartões .. 

Adalberto explica que, apesar de ser cont.rata,d~ 

pélo Banco, pre,tasa oo~<ço, paca leasing, wnsó,do , ~ 

Autr>s n• 0000;, 10-82.201 7. 403. 6181 / 
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administradora, sendo responsável por todo o crêdito · e toda a 

cobrança que acontecesse "nessas empresas". Adalberto confirma 

que a função de Carletto era comercial, cabendo-lhe definir onde pôr 

cartões, quantos seriam emitidos, e a taxa a ser cobrada. 

Rafael Palladino (fl. 10735) também explica 

que a parte de crédito era responsabilidade de Adalberto, com 

atribuição. para aprovar crédito tanto para o Ba,nco, como para a 

Administradora de Cartões. 

Não há prova, assim, de que Carletto tenha 

extrapolado suas funções, atuando sobre outras áreas ou setores do 

Banco Panamericano que não estivessem de algum modo relacionadas a 

atribuições como. diretor comercial de cartões. 

Em interrogatório Carletto relata não ter 

acesso ao modelo de crédito e de cobrança, ·de responsabilidade de 

Adalberto Savioli, Também menciona ter verificado incongruências cm 

processos de cobranças, a respeito de processos de renegociação, sendo 

questão de "profunda implicação técnica". 

Segundo Carletto, o caso foi levado a Rafael 

Palladino, levantando a hipótese de que podéria haver manipulação 

de PDD, Na ocasião Adalberto teria sido chamado e explicou não haver 

nada. A partir das explicações do diretor de crédito, Rafael teria dito 

que Carletto estava vendo "fantasmas". 

Carletto ainda afirma ter pedido explicações a 

Adalberto, a Wilson de Aro e a Rafael Palladino, mas não obteve 

respostas de imediato. Posteriormente, não houve como obter tais 

respostas, pois foi dispensado do grupo Sílvio Santos. ) 
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Avançando sobre o teor da incongruência 

verificada, Carletto afirma corresponder a "telas" de sistema que 
1 

apresentavam clientes em processo de renegociação, em que r· ão 

estavam bem evidenciadas as situações. Clientes que tinham pago há 

algum tempo estavam com score A, tendo recebido justificativa de 

Adalberto que eram fruto de renegociações. 

Antônio Carlos afirma que Adalberto teria 

ficado aborrecido em razão de solicitação de explicações diretamente a 

Wilson de Aro. 

Ora, se Carletto estava restrito a atribuições, da 

área comercial, seria necessária prova de que, por algum modo tomou 

conhecimento _das transforências irregulares de recursos entre o Banco 

Panamericano e a. Administradora de Cartões. 

Não havendo provas de que exorbitou 

atribuições da área comercial, seria desarrazoado exigir de diretor 

comercial a análise de riscos para o Banco Panamericano, decorrente-da 

redução de provisões do Banco. 

Apesar de evidente para Carletto a confusão 

patrimonial e administrativa entre empresas do gn1po Sílvio Santos, 

como no caso do -pagamento de remt1neração a dirigentes, ta.is 

perspectivas não induzem que tivesse conhecimento §>Obre simulações 

para transferências de recursos a administradora de cartões. 

Não hã evidência de que Carletto tenha 

conhecido a fundo sobre a via de mão dupla estabelecida entre o Bane 

e a administradora de cartões . Ao que restou demonstrado 

Autos n• 0000310-82,201 !,403,6181 
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administração financeira das companhias estava centralizada em 

Wilson de Aro. 

Demais disso, não se demonstra, por exemplo, 

que Carletto tivesse perfeita ciência de que a Administradora de 

Cartões não efetuava contrapartidas ao Banco, ou que eventuais 

contrapartidas eram provenientes de recursos do próprio Banco 

Panamericano. 

Enfim, o acusado poderia supor da existência 

de irregularidades no projeto de migração de carteiras, mas não há 

evidência de que deliberadamente participou de simulação.com objetivo 

de produzir resultados positivos para o Banco Panamericano. 

Quanto às condutas descritas pelo item VI da 

denúncia, foi demonstrado que o controle dos pagamentos a diretores, 

inclusive Antônio Carlos Quintas Carletto, seguia diretriz da holding e 

era supervisionado por Luiz Sebastião Sandoval, Wilson de Aro e 

Rafael Palladino. Assim, ainda que houvesse indícios de 

irregularidades, em vista da forma como efetuados os pagamentos, não 

hã prova de envolvimento do acusados na prática de fraude ou de 

pagamento indevido a Carletto. 

Isso posto, não foram produzidas provas da 

autoria de Antônio Carlos Quintas Carletto em relação ao delito do 

artigo 4° da Lei nº 7.492/86, tratado pelos itens IV e VI da denúncia. 

2.3.8 Da autoria de Eduardo de 

Coelho 

f 
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São imputados ao acusado os delitos tratados 

nos itens II, III, IV e VI da denúncia. 

A acusação aduz não haver provas suficicn;tes 

da concorréncia dolosa de Eduardo para as fraudes contábeis de 

cadastramento de carteiras cedidas como própria e irregular 

contabi,lização de líquidações antecipadas (itens II.e Til). 

O programa de computador que teria sido feito 

produzido com participação de Eduardo, com finalidade de simular a 

recompra de contratos de crédito pelo Banco Panamericano, na 

perspectiva da acusação, não teve como finalidade auxiliar nas fraudes. 

Segundo declarações de Marco Antônio, o programa não chegou a ser 

efetivamente utilizado. 

As provas colhidas durante a instrução 

apontam no mesmo senbdo, além de demonstrar que Eduardo não 

tinha completa compreensão sobre a fraude envolvendo os pedidos 

, -) encaminhados pela Contabilidade à área de Tecnologia da Informação 

do Banco Panamcricano. 

Em depoimento, a testemunha Roqu.e (fl. 9134) 

afirma que na maioria dos casos Eduardo não tinha conhecimento do 

atendimento, por se tratar-se de demandas operacionais de áreas 

usuárias. A testemunha afirma que recebia por e-mail as solicitações de. 

ajustes e alteração de dados, com identificação de números de contratos 

que precisavam ser ajustados. A solicitação teria sido motivo de 

Q\[estionamentos por Roque, que afirma ter recebido justificativa de que 
7 

se tratava de solicitação formal, por e-mail, emitida por funóonár· '.)la 
Central de Risco, não havendo cópia para Eduardo. 
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Outrossim, é possível obter das declarações das 

testemunhas Roque e Márcio Nascimento que as funções do setor de 

tecnologia da info,mação se restringiam a dar suporte de tecnologia 

para outros setores do banco. 

A testemunha Márcio Nascimento afirma. que 

não lembrar se Eduardo foi copiado cm algum dos e-mails recebidos (fl. 

9134). Além disso, o contexto das comunicações envolvendo a diretoria 

financeira e o departamento de contabilidade demonstra que as ordens 

dirigidas aos funcionários da área de tecnologia, em inúmeras ocasiões, 

dispensavam a anuência de Eduardo de Ávila. 

Segundo a acusação, Eduardo não pode ser 

visto como garante para fins de cometimento .de delito comissivo por 

omissão, considerando não haver provas de que tinha dever concreto de 

agir dfamte do que fosse praticado pelo Setor de Tecnologia. da 

Informação. Ademais, não há prova de que o acusado tivesse o 

conhecimento necessário sobre as dificuldades financeiras enfrentadas 

pelo Banco Panamericano. 

Não há prova, por exemplo, de que tenha 

participação ativa nas inúmeras estratégias para captação de recursos 

ou redução de despesas, levadas a efeito por Luiz Sebastião Sandoval, 

Rafael Pallaclino, Wilson de Aro, Adalberto Savioli e Marco Antônio 

Pereira. A atuação de Eduardo de Ávila se restringe à manutenção e 

adaptação de sistemas de informática às demandas da diretoria 

financeira. 

O modelo de gestão adotado pela 

Banco Panarnerica.no se mostrou irregular em inúmeros aspe 
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trato de informações sobre negócios e de cumprimento de exigências 

legais e regulamentares. Não seria diferente em relação aos setores de 

tecnologia, no que tange à segurança da irifonnação e confiabilidade ~os 

sistemas. 

É possivel conch,lir que Eduardo de Ávila tinha 

ciência dos problemas de comunicação entre os sistemas do banco, e 

que manipulações dos sistemas não correspondem a melhor prática 

para garantir a segurança de . dados. Contudo, não há como concluir 

que Eduardo dispunha de · poderes· suficientes para implantar os 

aprimoramentos esperados, principalmente no que dependia de 

concor:dãncia. da administr:ação superior do Banco . 

. Demais disso, não há prova de q ue gestores de 

tecnologia. do Banco Panamericano tivessem controle sobre a atividade 

fim da instituição, ou participassem da definição de estratégias para 

produção de resultados e superação Ele crises financeiras. 

Assim, não há como afirmar que Eduardo 

tomou conhecimento da prática de fraude apenas com base em 

detenninações para alteração de dados, seguindo orientações de ou~ros 

setores do Banco. 

Não s.eria razoável exigir do acusado que 

questionasse a d iretoria financeira sobre a interpretação de exigências 

legais e regulamentares para o setor bancário. Também não se cogita 

que Eduardo houvesse de questionar resultados positivos apresentados 

pelo Panamericano, em· contradição às dificuldades 

conhecidas por diretores da área financeira. 

Autos n• OOOOJ10·82.2011.40:.U,181 
2 7.J 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

6ª VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA -~~M CRIMES CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM OE VALORES 

Como sabido, os sistemas de informação são 

desenvolvidos e adaptados para atender às demandas que surgem a 

lodo tempo, estando em continuo processo de aprimoramento. No caso 

do selot bancário, é preciso considerar as inovações e modificações 

trazidas por normas legais e regulamentares, que impõem adaptação de 

áreas técnicas, até que seja alcançado o modelo de gestão mais 

adequado. 

A responsabilidade pela definição da política 

interna e cumprimento de normas do sistema financeiro, cm regra, 

recai sobre a administração superior do banco e dos diretores que lidam 

diretamente com a área financeira. Cumpre as áreas técnicas, 

entendidas como atividade-meio, criar condições para que sejam 

cumpridas as diretrizes traçadas por diretorias ligadas à atividade-fim 

do Banco. 

Nesse sentido, chama atenção o que foi 

mencionado pela então funcionária Joyce Marcelino Gomes, entre 

o 

outras testemunhas, ao afirmar que sempre ocorreram correções ,./ 

manuais dos sistemas, determinadas pe la área de contabilidade. A 

testemunha acrescenta que qualquer sistema utilizado por instituições 

financeiras permite tais interferências, o que seria necessário para 

garantir o fechamento de balanço, e, portanto, o funcionamento do 

banco. 

A testemunha Márcio Nascimento deixa claro 

que, mesmo com a saída de Eduardo da diretoria de tecnologia da 

informação, os pedidos da Contabilidade aos profissionais ~ 

informática do Banco Panamericano continuaram a ocorrer. Segu~ef 

testemunha, não houve questionamento sobre a regulari~ ·'la.s 

/ 271 
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operações, pois acreditava tratar-se de coisa do dia-a -dia, em que o 

sistema gerava informações que não correspondiam com I a 

contabilidade e que continuaram a ocorrer até meados de 2013. 

Assim, não é o caso questionar se os bancos 

deveriam manter siste-mas livres de interferências humanas de seus 

d iretores. Trata-se, na verdade, d.e aferir em que medida a prática de 

fraudes estava acessível ao diretor de tecnologia da informaçào, 

habituado a solucionar problemas urgentes das áreas d e produção do 

Banco Panamericano. 

Em relação às fraudes envolvendo a 

modificação de provisão para devedores duvídosos (PDD), os e-mails 

trocados com Eduardo denotam que o diretor chegou a questionar a 

regularidade da reclassificação de contratos. As comunicações expõem 

que Eduardo constatou inexistência de falhas nos sistemas, não 

havendo como atender aos pedidos da contabilidade e de Adalberto 

Savioli. 

Ainda assim, prevaleceu entendimento da área

fim do Banco, tendo sido atendida a requisição, conforme exposto -nos e

mails colacionados aos autos. 

Conquanto demonstrado que Eduardo 

vislumbrou possíveis irregularidades, não há prova de que estivesse 

ciente da. prática de fraude executada por outros setores do Banco. Tal 

compreensão implicaria.conhecimento, por exemplo, sobre política para 

reclassificação de contratos, além da previsão de eventuais 

irregularidades na negociação com clientes 

resultados positivos para o Panamcricano. 
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Não se demonstrou que Eduardo tivesse 

percepção ampla das referidas circunstâncias, a ponto saber da prática 

de fraude, ou intenção de aderir a conduta de outros diretores da 

instituição financeira. 

As comunicações eletrônicas anexadas aos 

autos demonstram que Adalberto Savioli explica a Eduardo sobre 

orientaç.ão decidida em reunião acerca do modo como deveriam ser 

reclassificados os contratos. Não hã em tais diálogos qualquer elemento 

para concluir que Eduardo foi confrontado ou convidado à prática de 

ilicitude, frente a qual deveria adotar postura negativa. 

Não foi solicitada a colaboração de Eduardo 

para a prática de ilícito, sendo possível entender que se convenceu dos 

argumentos apresentados por Adalberto Savioli, pois não dispõe de 

alçada para empreender discussão técnica sobre política de crédito 

definida pela instituição financeira. 

Tais intervenções eram vistas como licitas, e na 

verdade necessárias para fechamentos de balanços e continuidade das 

atividades cotidianas da instituição financeira. 

Aliás, a manipulação de dados para criação de 

receitas fictícias (item II e III de denúncia) também poderia ser 

considerada intervenção fraudulenta flagrante, pois os funcionários da 

instituição teriain agido com descuido ou se omitido cm zelar pela 

segurança de dados do Banco. Ainda. assim, não se cogita da 

res~o~sabilidade de funcionários da área técnica ou do diretor Eduar /o 

de Av1là. 
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Portanto, não há elemento para concluír GJ_ue 

Eduardo de Ávila houvesse de se abster do cumprimento I de 

requisições da área financeira e de crédito do Banco Panamericano,· no 
! 

que tange a fraude para manipulação de PDD. 

Quanto aos fatos narrados . pelo item VI da 

denúncia, a exemplo do que restou demonstrado em relação a outros 

acusados, Eduardo não tinha geréncla sobre a determinação de 

confusão patrimonial que ensejou pagamento de bonificação com 

recursos do Panamericano. Em relação a Eduardo, sequer tínha 

proximidade com atividade-fim do Banco e da holding, sendo reduzida a 

percepção sobre irregularidades praticadas por Wilson de Aro, Rafael 

Palladino e Luiz Sebastião 8andoval: 

Assim, não houve demonstração da autoria, de 

delito do artigo 4° da Lei n" 7.492/86 que possa ser imputada a 

Eduardo de Ávila, impondo-se · seja àbsolvido em relação aos fatos 

descritos nos itens II, III, IV e VI da denúncia. 

2.3.9 Da autoria de Luiz Augusto Teixeira, de 

Carvalho Bruno 

São impu_tados 

nos itens Vl e VII da denúncia. 

a.o acu.sado os delitos tratados 
' . 

Em relação a irregularidades no pagamento· de 

bônus com recursos <;lo Banco Panamericano, não foi produzida prova 

do envolvimento de Luiz Augusto. O acusado exercia cargo de d iretor .. , 

jurídico do Banco Panamericano, tendo sido beneficiário de pagamen s / 
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írregulares efetuados segundo diretrízes da holding Sílvio Santos 

Partícipações. 

Contudo, não há evidência de que Luiz 

Augusto soubesse do pagamento de bonificações, após o ano de 2007, 

com recursos proveniente$ do Banco Panamericano. 

Logo, não há prova da autoria de Luiz Augusto (_, 

Teixeira quanto ao delito do artigo 4° da Lei nº 7.492/86 tratado 

pelo item VI da denúncia. 

Em relação aos saques cm espécie que são 

objeto do item VII da denúncia, foi demonstrada participação direta de 

Luiz Augusto em expedientes para retirada: de valores do Banco 

Panamericano. 

O acusado exercia, à época dos fatos, função de 

díretor jurídíco do Banco Panamericano. 

Segundo Luiz Augusto, as atribuições como 

dire tor eram circunscritas ao "jurídico" do Banco, como elaboração de 

minutas de contratos e participação cm reuniões da diretoria. Entre 

outros assuntos, se discutia em reunião o cumprimento de metas 

impostas pela administração superíor, repassadas pelo acusado aos 

funcionários do departamento jurídico. 

Além disso, Luiz Augusto 

indicava profissionais especializados para prestação 

Banco, tendo o departamento jurídico entre 15 e 20 pessoas, a v 

e estagiários. 
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As atribuições descritas pelo acusado 

demonstram que exercia direção de área específica do Banco, q:om 

capacidade para tomada de decisões relevantes ao funcionamcntá da 

instituição. 

A circunstância de ter recebido auxílio de 

outros profissionais, conforme estrutura criada para o departamento 

jurídico, não retira do acusado a condição de diretor do Banco. Com 

efeito, tratando-se de instituição financeira de porte médio, com volume 

considerável de operações, não há excepcionalidade na divisão de 

tarefas entre profissionais contratados, sob direção do acusado. 

Conforme aduz em interrogatório, Luiz Augusto 

era consultado sobre questões jurídicas pertinentes ao Banco, sendo 

identificado como diretor na estrutura organizacional, o que lhe 

permitia recebimento de bônus em condições similares aos demais 

dirigentes da instituição. 

Como diretor jurídico, o acusado participava de 

processos de tomada de decisões com repercussão para a gestão da 

instituição financeira. Logo, irregularidades praticadas pelo diretor 

jurídico possuem aptidão para lesionar bens jurídicos ligados ao 

funcionamento e credibilidade do Sistema Financeiro. 

Atuando como diretor do Banco Panamericano, 

a participação ·de Luiz Augusto em expedientes ilícitos de retirada de 

valores da instituição constitui efetiva apropriação prevista pelo art'igo 

5° da Lei nº 7.492/86. 

item VH da 

Os saques de vultosas quantias, indica~âio 

denúncia, encontram-se suficientemente demq§~ dos, 

Au!os n" 0/J00J10·82.20I l .403.61RI 
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conforme apurado pelo BACEN e relatado por ex-funcionários do 

Panamericano. 

Assim como Wilson Roberto de Aro (11. 107), 

Luiz Augusto alega que os valores sacados da tesouraria do Banco 

Panamericano tinham finalidade de pagamento de propina a fiscais 

tributários. 

Wilson afirma que a área de Luiz Augusto 

negociava valores com fiscais, após o qual se discutia a questão com 

Rafael para que fosse pedida liberação da área financeira. Além disso, a 

contabili7~'lção dos saques se dava com entrada em conta de 

adiantamento ligada a empresa Administradora de Cartões do Grupo 

Sílvio Santos. Posteriormente, era feita justificação com notas fiscais de 

prei,tação de serviços, inclusive por emissão de pessoa jurídica ligada a 

Luiz Augusto. 

Conforme Wilson, as notas fiscais emitidas pelo 

escritório Gianfrancesco Genoso Advocacia .foram usadas para a 

regularização de saques, não tendo ocorrido efetiva prestação de 

serviços. Trata-se de escritório de advocacia que Luiz Augusto afirma 

ter intermediado a contratação, para prestação de serviços jurídicos ao 

Panamericano. 

A testemunha Aguinaldo (11. 7867) relata que os 

recursos sacados por ordem de Marcos Augusto e Wilson de Aro eram 

entregues, na maioria dos casos, a Luiz Augusto, pessoalmente._d 

disso, a testemunha confirma declarações prestadas à a~~ 
policial do que, oa moiocia das ""''· os valore, mm ,n7•iz. 
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Augusto em estacionamento e. guardados no porta-malas do automóvel 

do acusado. 

No mesmo sentido, as declarações do ex

funcionário Gilberto (11. 7917), que confirmam a entrega de valores para 

Luiz Augusto. 

Por fim, Luiz Augusto confirma que recebia os 

valores sacados da tesouraria do. Panamerica.no, fazendo conferência do 

conteúdo das caixas entregues antes que fossem colocados em seu 

porta-malas. 

O acusado fornece declarações lacônicas sobre 

o caso, especialmente quanto ao modo como efetuava. a. entrega dos 

valores ao suposto fiscal que agia contra o Banco. Em relação às tais 

entregas, afirma que ali mesmo, no estacionamento, efetuava a entrega 

para o suposto agente público. 

As versões de Wilson de Aro e de Luiz Augusto 

/"",.i para o suposto pagamento de propina mostram-se contraditórias e sem 

respaldo em elementos de prova. 

As explicações de Wilson ·não demonstram 

exatidão sobre a finalidade exclusiva de pagamento de propina a fiscais. 

Tanto Wilson como Luiz Augusto. afirmam que não mantinham cont:ato 

com o fiscal e não se· envolviam em negociação, embora Luiz tenha· se 

incumbido de efetuar várias das supostas entregas. 

Inicialmente Luiz Augusto afirma que o fisca l 

era da Receita Federal, mas não recorda o nome, pois / ~ a 

<eladonamento bastante osporadico. Luiz Auguato afi,ma ~ a e 

/ ' 2 81 
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trazia mensagens entre o fiscal e a administração superior do banco, 

mas akga que tal intermediação não correspondia a negociação de 

valores. 

Em momento posterior, o acusa.do afirma que 

existiam outros fiscais envolvidos na exigência de propina. 

Enfim, Wilson e Luiz Augusto não fornecem Q 
elementos para identificação do suposto funcionário público corruptor, 

limitando-se a requerer suspensão do julgamento até a conclusão de 

inquérito instaurado sobre o caso. 

Nenhuma consideração sobre o pagamento de 

propina é feita na fase de investigação ou em resposta a acusação. 

Por ocasião da instrução processual, as defesas 

de Wilson e de Luiz Augusto não levantaram questão sobre pagamento 

de propina quando ouvida a testemunha Jair Angelo Pitol, que seria 

um dos articuladores do esquema, levando o pleito do agente público 

corruptor a direção superior do Banco Panamericano. 

Respondendo a perguntas da defesa de Luiz 

Augusto, ,Jair Pito! afirma desconhecer sobre saques em dinheiro da 

tesouraria cm favor de controlador ou diretores do Banco. Nesse 

momento, por exemplo, a defesa não fa.z qualquer pergunta sobre 

saques para o pagamento de propina a agentes públicos. 

Apenas com o interrogatório de Wilson e Luiz 

Augusto a defesa faz requerimento para novo depoimento de Jair, 

alegando necessidade de esclarecimenlo dos novos fatos. Contudo, 

oferece minimo elemento de prova que demonstre a vers e 
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pagamento de propina a agentes públicos,.a fiin de justificar reabertura 

da instrução processual. 
1 
' ' Por outro .lado, as provas. produzidas durante a 

instn1ção demonstram exaustivamente o envolvimento de Luiz Augu·sto 

no episódio de saques de quantias da tesouraria do Banco 

Panametjcano. O acusado tinha ciência de que os recursos eram 

retirados do Banco por meios ilícitos e foram recebidos direta.mente a 

partir funcionários da tesouraria, aplicados em finalidade desconhecida 

até o momento. 

Dessa forma, encontra-se provada a 

apropriação direta de valores por Luiz Augusto Teixeira de Carvalho 

Bruno, demonstrada a autoria do acusado relativamente ao delito 

do artigo 5º da Lei nº 7.492/86 tratado pelo item VII da denúncia:. 

2.3.10 Da autoria de Marcos Augusto 
Monteiro 

· São imputa.dos ao acusado os delitos tratados 

no:s itens II, III e VJI da denúnda. 

Em relação aos delitos envolvendo incorreta 

contabilização de carteiras cedidas e de liquidações antecipadas (item HI 

da denúncia), a acusação aduz não ter obtido provas de sua 

participação no esquema. 

Os in terr:ogatórios de Wilson de Aro, Clá"dio 

Baracat e Marco Antônio Pereira não mencionam participação 

relevante d~ M~rcos A~st~ _em_ reuniões mensais de fecham~? 

Adem.ais, nao ÍOJ produzida evidencia de que o acusado esteve p .se fu 
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nas ocasiões em que Wilson solicitou a realização de alterações da 

contabilidade. 

Assim, não há prova de que Marcos Augusto 

tivesse conhecimento ou tenha participado conscientemente de fraude, 

com objetivo de melhorar resultados do Panamericano. 

Quanto aos fatos descritos no item VII da 

denúncia, a acusação menciona apreensão de R$ 300.000,00, na 

residência de Marcos Augusto (fl. 2833), tendo sido demonstrada a 

regularidade da origem a partir dos extratos bancários que constam às 

fls. 1126 l / 11274. 

Segundo alegado por Marcos Augusto, os 

recursos são provenien tes de atividade laboral e do recebimento de 

herança. O acusado afirma que tinha por hábito guardar dinheiro em 

casa por questões de segurança, em razão de circunstâncias que teria 

vivido d urante o Plano Collor. 

Nas ocasiões em que a participação de Marcos 

Augusto é mencionada, incluindo o recebimento de valores na sala do 

acusa.do, não se dem.onstra que foi o destinatário final dos recursos. Na 

verdade, os recursos sacados sempre tiveram como destinatários 

Wilson de Aro ou Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno. 

Em interrogatõrio, Marcos Augusto a[irma te r 

repassado ordens de Wilson de Aro para. saques à Tesouraria do Banco 

Panamericano (fl. 10780). Contudo, não há prova que demonstre 

conhecimento de Marcos sobre a finalidade ilícita que se pretendia dar 

aos recursos do Panamericano. A insciência da ilicitude é plau --
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tendo cm vista a ordem emanada do diretor financeiro, superior 

hierárquico do acusado, de grande influência na instituição. 

Demais disso, entende-se que caberia aos 

funcionários da tesouraria ou da contabilidade do Banco exigir a devida 

comprov<1ção documental das despe$as relacionadas aos saques, antes 

ou depois de realizadas as operações. Aquele que apenas encaminha 

ordens de superior hierárquico, sob as circunstâncias descritas no 

decorrer da instrução, não dispõe de elementos suficientes para 

concluir sobre a prática de frat1de. 

Segundo afirmado por: Aguinaldo Cândido; 

supervisor e coordenador da tesouraria à época dos saques, Matéõs 

Augusto tinha autonomia para fazer solicitações de saques, mas 

sempre subordinado a Wilson de Aro. Por si só não tinha autonomia. 

Conforme dito anteriormente, os saques em 

espécie se perfazem em apropriação ilícita quando verificado o desvio 

por meio de simulação de despesa ou de prestação de serviços. 

Ademais, segundo testemunho de Aguinaldo 

Cândido (íl. 7867), os saques ilícitos vinham ocorrendo cm periodo 

anterior a Marcos Augusto se tornar responsável pela tesouraria, 

demonstrando que o expediente se desenvolve independentemente da 

participação do acusado. 

Sei,•1..mdo Marcos Augusto Monteiro, apenas no 

final de 2008 este foi colocado no organograma do Banco como gerente 

de tesouraria, em razão do afastamento do funcionário Alexio. Se n ,ido 

o acusado, quem de ·fato_ administrava a tesouraria era 

Au.t<>.s n• 0000310-82.201 l.403.(,181 2 85 
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Cândido, mas tinha conhecimento dos saques em razão de planilha 

recebida da contabilidade, cobrando a regularização. 

Marcos Augusto chega a questionar a 

regularidade das operações. O acusado alega ter perguntado a Wilson 

de Aro sobre a necessidade de comunicação dos saques ao COAF. 

Como resposta, Wilson afirma que não seria preciso comunicar, 

explicando que a operação se dava entre empresas do grupo. 

Aguinaldo Cândido também afirma ter 

questionado a Wilson sobre a necessidade de comunicação ao COAF, 

por meio da área de compliance, tendo recebido ordem de que não 

deveria informar. 

A partir da resposta de Wilson, suficiente ou 

não como justificativa para a falta de comunicação das operações ao 

COAF, não é possível concluir que Marcos Augusto estivesse ciente da 

prática de fraude. Outrossim, ao que restou demonstrado, a 

comunicação sobre os saques competia a outros setores do Banco, de 

modo que não se pode afirmar que Marcos Augusto tenha, de modo 

consciente, deixado de cumprir com sua função de informar ao COAF. 

O Parquet Federal ainda observa que em 

nenhum momento Wilson de Aro citou Marcos Augusto como 

participante do esquema de saques na Tesouraria do Banco 

Panamericano, mencionando apenas Luiz Sebastião Sandoval, Rafael 

Palladino e Lu.iz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno. 

No mesmo sentido, as declarações de Luiz 

Augusto Teixeira não mencionam participação de Marcos Au 
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ajusLe para retirada de valores do Banco ou conhecimento sobre a 

suposta finalidade de pagamento de propina a fiscais. 

Assim, não há prova de autoria_ de Marços 

Augusto Monteiro quanto aos delitos -dos artigos 4° e 5° da Lei nº 

7.492/86, relativamente aos fatos narrados pelos itens li, !II c VII da 

denúncia. 

2.3.11 Da autoria de Maurício Bonafonte dos 

Santos 

São imputados ao acusado os delitos tratados 

nos itens VI e IX da denúncia. 

Não foi demonstrada a responsabilidade de 

Maurício pelo recebimento indevido d e bonificações com recursos dO 

Banco Panamericano (item VI da denúncia). Conforme tratsi,do 

anteriormente, o pagamento de bonificações seguia diretriz estabelecida 

pelo Grupo Sílvio Santos, tendo sido efetuados pagamentos indevidos 

com conhecimento e participação de Luiz Sebastião Sandoval,, Rafael 

Palladino e Wilson Roberto de Aro. 

Ainda que Maurício Bonafonte te nha recebido 

bônus como diretor de uma das empresas do grupo Sílvio Santos, não 

há prova de conhecimento da proveniência do Banco Panrunericano ou 

da prática de simulação para induzimento em er:ro de investidores. 

Quanto· às imputaçôcs do item IX da denúnéia, 

não foi provada participação de Maurício nas fraudes praticadas pa ra 

movimentação de recursos entre empresas do Grupo Sílvio S· 
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O acusado exercia função dé diretor técnico

operacional da empresa Panamericano de Seguros, sem adentrar em 

questões da diretoria financeira, a cargo de Wilson de Aro. 

Conforme demonstrado, a movimentação 

irregular de recursos entre empresas do Grupo Sílvio Santos se mostrou 

possível em razão de controle centralizado das empresas por Luiz 

Sebastião Sandoval, Rafael Palladino e Wilson de Aro. Este último 

atuou, de fato, como gestor financeiro de vârias das empresas do Grupo 

Sílvio Santos, em detrimento dos diretores formalmente designados pela 

administração do grupo. 

As testemunhas Shirley Aparecida Marques, 

Eliana de Alcantara Mendes Belan, Vanise Dias e Marcelo Henrique 

Mayer (fl. 9021) confirmam a separação entre as atribuições 

desempenhadas por Maurício e a atuação de Wilson de Aro como 

diretor financeiro. 

Segundo Maurício (ll. 10833), Rafael Pallaclino 

era o dfretor superintendente da Panamericano Seguros, Wilson de Aro 

era o diretor financeiro, e Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno o 

díre tor jurídico. Outrossim, Maurício .Bonafonte alega que tinha papel 

técnico perante a empresa Perícia, sem ocupar formalmente um cargo, 

pois, por regulamento não seria possível. 

O acusa.do explica. que Wilson de Aro tinha a 

gestão financeira de todas as emprc$as, incluindo a Perícia, a 

Panamericano Seguros e o consórcio. Ademais, alega não ter autorizad9-) 

pagameri to de bônus a diretores do Panamcricano e que não od'a" 

determinar pagamenlos na seguradora ou na empresa Períci/;

1 
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No caso envolvendo pagamentos efetuados pela 

empresa Pericia Administração e Corretora de Seguros, mencionados 

pela denúncia, foi demonstrado que cabia a Wilson de Aro a geftãO 

financeira da companhia, tendo sido o responsável pelo procedimento 

de dissimulação contábil apurado no Relatório PAN nº 25/ 11 (fls. 

1192 / 1 969 do Apenso XIII). 

Nos contratos firmados entre empresas do 

grupo Sílvio Santos, relacionados à fraude de movimentação paralela de 

recursos, não consta assinatura de Maurício Bonafonte. Na verdade, 

Lais contratos foram subscritos por Adalberto Savioli, Wilson Roberto 

de Aro, Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno e Rafael Palladino 

(Parecer Desup/GTSP4/Consup-04-2011/0008, apresentado no bojo do 

Processo Administrativo PT 1101536196, fls. 01/15 do Apenso 

l.34.001.003106/2012-63). 

Assim, não há prova de participação ou ciência 

de Maurício Bonafonte nos diversos expedientes de simulação, 

praticados com objetivo de movimentação de recursos entre o Banco 

Panamerícano e as demais empresas do Grupo Sílvio Santos. 

Dessa forma, não restou demonstr ada autoria 

do delito do artigo 4° da Lei nº 7.492/86, em razão dos fatos narrados 

pelos itens VI e IX da denúnda. 

2.3.12 Da autoria dos acusados Carlos 

Roberto Vilani, Elinton Bobrik, Mario Tadami Seó, Vilmar 

Bernardes da Costa, José Maria Corsi e João Pedro Fassina 

São ímputados aos acusados os fatos delit~ 

tratados no item VT da denúncia. ~ 
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Em memorias de alegações finais o Ministério 

Pú.blico Federal aduz que a política de pagamento de bonificações a 

diretores era determinada pela controladora Sílvio Santos Participações. 

Dessa forma, os acusados teriam recebido pagamentos sem o 

conhecimento da prática de fraudes envolvendo recursos do Banco 

Panamericano. 

Carlos Roberto Vilani afirma que 

desempenhava funções de diretor comercial do Panamericano, atuando 

com a apresentação de clientes interessados na aquisição de produtos 

da instituição. Aduz que não tinha poder de gestão ou gerencia em área 

exten1a à diretoria comercial e não integrava o conselho de direção do 

Banco. 

Segundo Carlos Roberto, após a abertura de 

capital do Banco Panamericano, foi decidido que o acusado receberia 

por pro labore, emitindo nota fiscal para a empresa Administradora de 

Cartões, Prestadora de Serviços e de Arrendamento Mercantil. 

Carlos Roberto, assim como outros acusados, 

afirma que as notas emitidas para recebimento de remuneração (Carvi 

Serviços Promoções e Vendas Ltda.) seguiam orientação do 

departainento financeiro, conforme sistema que exigia aprovaçã.o da 

holding. Ademais, é recorrente a afrrmação de que o responsável pela 

divisão financeira do grupo Sílvio Santos era Wilson de Aro. 

Por fim, Carlos Roberto explica que os 

destinatários das notas fiscais eram indicados pelo departam · 

financeiro, cm contato realizado entre secretárias, passando po 
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de custos, pelo departamento de contas a pagar e de recursos 

humanos. 

! 
O acusado Elinton Bobrik afirma que ' foi 

contratado como diretor comercial de cartões do banco, regido pela CLT, 

com atribuições relacionadas a venda e ativação de cartões de credito. 

Afirma que m.mca prestou serviços a empresa administradora de 

cart-ões ou outra companhia do grupo Sílvio Santos. 

A alegação de Elinton Bobrik de que recebeu 

pagamento de luvas, em· razão da contratação pelo Panamerican9, é 

confirmada por Rafael Palladino, que teria intermediado a contratação 

do acusado. 

Mário Tadami Seó aduz que foi convidado e m 

2009 por Sandoval e Rafael Palladino para ocupar diretoria de 

investimentos do PAN, em cumprimento à exigência regulamentar do 

BACEN. Além disso, trabalhou como diretor administrativo da 

,.l Liderança Capitalização e do Baú da Felicidade, onde desempenhava 

funções de modo mais ativo, dirigindo-se ao Banco Panamericano 

"a.penas se acontecesse-alguma coisa". 

Segundo Mário, o bônus que recebia não levava 

e1n consideração resultados do Panamericano, pois seguia regra para 

retirada do cálculo de t0do o Jucro do Banco, procedendo-se com 

equivalência patrimonial. 

José Maria Corsi afirma que somente presrava 

serviços a empresas do Grupo Silvio Santos, emitindo notas 

contra a Liderança Capitalizaçã.o. A partir de 2007 recebeu ini 

do departamento de recursos humanos de que receberia 

291 
Autos n• 0000810li:J.201 1.403.6181 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

6" VARA FEDERI-\L CRIMINAL ESPECIALIZADA F-M CRIMES CONTRA O SISTEMA 
f'INANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES 

empresas. O acusado afirma que começou a receber parte de bônus e 

salário pela Panamericano Administradora de Cartões, mas não prestou 

serviços à empresa ou ao Banco Panamericano. 

Segundo José Maria, .o contador responsável 

pela emissão de nota íiscal recebia e-mail de Regina Zacharias, diretora 

de recursos humanos do grupo, indicando quanto seria pago por cada 

empresa. 

João Pedro Fassina relata que a partir de 2007 

o salário começou a ser pago em parte pela Administradora de Cartões, 

mas nunca trabalhou para a empresa.. Aduz que seu contador emitia 

notas fiscais seguindo diretrizes do departamento de recursos humanos 

e que não tinha influência na escolha da empresa pagadora. 

A acusação que pesa sobre os acusados não 

envolve questionamentos sobre legalidade da regra de distribuição de 

bônus, instituída pelo Grupo Sílvio Santos. Para que h01.1vesse 

responsabilidade dos ex-diretores haveria de ser demonstrado Q 
conhecimento ou participação cm fraudes praticadas com obje tivo de 

receber pagamentos a partir de recursos do Banco Panamcricano. 

Conforme demonstrado, os pagamentos 

apontados pela denúncia correspondem à premiaçã.o pelo atingimento 

de metas fixadas e acom panhadas pela holding, seguindo as diretrizes 

traçadas pelo Grupo Sílvio Santos. Ademais, não há prova de influência 

dos acusados no processo de escolha das empresas que deveria·· iu.,..--.., 

:::,~denota, fiscais lançadas pa,·a fiMlidade de =bim~ 

/ 

292 
Autos n• 0 0003 10-R2.20J J.403.6181 



') 

•
• • • •• 

. 

. 
. 

013175 
. 

PODER JUDICIÁRIO 
. JUSTIÇA FEDERAL 

6º VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SlS'l'RMA 
B'INANCEIRO NACIONAi, E ~:M l,AVAOEM DE VALORES 

r· 

De fato, o ajuste e execução de expedientes 

para movimentação de valores entre empresas do grupo, dissimular do 

a origem do Banco Panamericano, encontra-se demonstrada ltão 

somente em relação a Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino .e 

Wilson de Aro. 

Assim, não há l?rova da autoria de Carlos 

Roberto Vilani, Elinton Bobrik, Mário Tadami Seó, Vilmar Bernardes 

da Costa, José Maria Corsi e João Pedro Fassina, relativamente ao 

delito contra o sistema financeiro indicado pelo item VI da denúncia. 

2.4 Dosimetria das Penas 

2.4.1 Luiz Sebastião Sandoval 

Comprovada a matcr-ialidadc e autoria dcliti:va do crime· do 

artigo 4º da Lei n º 7.492/86, em relação aos fatos descritos nos itens II, 

III, IV, VI, VIH e lX da denúncia, passo à dosimetria das penas, nos 

Lermos do art. 68 do Código Penall3_ 

a) Em relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a 

culpabilidade ou re_provabilidade dos fatos deve ser considerada 

agravada, pois de monstrado que a omissão de Luiz Sebastião 
' ' 

Sandoval em coibir e corrigir ilicitudcs praticadas por diretores do 

Panamericano envolvia risco de grave lesão ao Sistema Financeiro. Com 

a consciência de que resultados apresentados pela diretoria financeira 

r· 
·
1
Art. 68 - A pcnu:-b11sc scTii fixada 11tcndcndo--sç. a(l critCrlo do an . .S.9 deste Cód ieo: cm seguida scrAo coosidcradas 

<:in:unslància.,; atenu1111tcc. e ngrnvantcs; por \lfdmo. as causas de ditniJmlçào ~ de aumento. (B.,:~a_çao_d.ad.aMP$la_J.&L.n::1,41ewiv 
11.7.1984) 
rarágrafo 'i:1nico · Ko é001.:ursu .Je c11u.,,;u.s ,de aumento nu de dim1miiç~ prevista~ na parte especial, pode o ju17 limi 
uumt.'Tlto nu II uma !tó diminoição, i,revalecerldó·, ·1oll;h·ia. u. cu.u:.:a que muii. m.imenk ou diminuu..{kt'du._:iio duda pela · 
l l.7. l 984) 
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eram irreais, o acusado deixou de apurar a prática de fraude, colocando 

interesses pessoais acima dos bens jurídicos tutelados pela Lei nº 

7.492/86, assumindo o risco de grave lesão à coletividade, a 

investidores, sócios minoritários e clientes do Panamericano. 

Sandoval ocupou cargo de destaque na organização, com 

grande influência sobre o Banco Panamericano. Embora a direção de 

instituição financeira constitua pressuposto para a configuração do 

delito de gestão fraudulenta 14, a responsabilidade do acusado apresenta 

patamar superior aos demais diretores, fazendo parte da cúpula 

administrativa da instituição. Além de ocupar cargo de Presidente do 

Grupo Sílvio Santos e Presidente do Conselho de Administração do 

Banco Panamericano, Sandoval exercia, de fato, poder de decisão e 

administração sobre todas as empresas do grupo. Assim, o acusado 

violou a confiança que lhe foi depositada, considerados os poderes de 

controle e correção disponíveis, tendo optado por permanecer omisso 

quanto a tomada de providências para coibir fraudes, ou atuando para 

a prática dos ilícitos por meio de diretores subordinados, ao longo de 

aproximadamente tres anos. 

Deve se considerado o número de fraudes atribuídas a 

Sandoval, executadas seguidamente, por mecanismo diversificado, 

envolvendo diferentes setores do Banco Panamericano e do Grupo Sílvio 

Santos. 

14 
A11. 25. São penalmente rcl>poni;â•,cis, nos 1enuo .. 11 dü<>ta lei, o Cllntrn1adnr e os admini~trsdnrc!t de in.srin1iç~ci finan ir.l, a~s.im 

cunsiderndos os diretocts. tertntes (Vetado). / 
§ l"" Equi1>aram-s.c aos 11dm111istr11dorcs de instituição íinancciru (. Ve111.do) o intervenh1r, n liqúid11ntc ou n sindi.;o. 
§ 2"' Nos crimes (lTC\'ist~ nc..'i,tll Lei, cometidos em quadrilha: ou cu-aultnia, u c<H1utur ou p11n.icipe que aJ ·6. de. confk.;.ifl 
espontânea r,,..,·clar à 11utoridude policial cm judicial tu<la a tsam.à dêlituosa Ltrá a sua pê.na n::du:t.ida de -um a dúis terços. ( lnlluido 
pela Lei nº 9.0$0. de ! 9.7. l995} 

294 
Autos n• 0000310-82.Z0J).403.(>181 

o 



• 
"' . . 

. 
. 

' 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

013176 
r · 

6ª VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA 
B'INANCEJRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORRS 

O acusado não registra antecedentes criminais e revela ser 

pessoa respeitada em seu circulo profissional e social, não have1do 

fato desabonador para além dos delitos objeto da denúncia. 

Os autos não fornecem elementos concretos para aforir sobre 

a personalidade do acusado. C:uidando-se de circunstância que impõe 

exame de aspectos psicológicos, que não se ·satisfaz por mero contato 

1 ocorrido no decorrer da instrução processual, deixo de valorar ·aspcctos 

relativos à personaFdadc do agente. 

Os motivos para a prática de sucessivas fraudes se revelaram 

reprováveis. Com efeito, consideráveis riscos à coletividade foram se 

agravando ao longo do tempo, com objetivo de garantir o funcion<1mento 

de instituição financeira e manutenção de bene1leios -pessoais. O r6u é 

um dos beneficia.dos com a fraude, seja economicamente, ou por 

postergar o conhecimento sobr.c resultados negativos ligados à 

administração do Banco Panamericano e demais · empresas do Grupo 

Sílvio Santos. 

A& circl,Ulstâncias em que praticadas as fraudes devem ser 

) valoras negativamente, em vista da delegação de atos materiais a 

diretores e funcionários subordinados, visando dificultar vinculac;ao 

às ilicjtµdcs praticadas. De fato, restou demonstrada a prática de 

sofistica.da, fra.udc com controle do acusado. Os prejuízos advindos do 

conjunto de ilicitos praticados somente foram revelados quando 

ultrapassada a capacidade de adimplemento pelo Banco, produzindo 

divergências entre dados de, Centr.al de Riscos mantida pelo Banco 

Central do Brasil. 

As consequências do crime são graves, com o adiamento de 

providências necessárias para, sanar lesão 

prejudicar outras instituições financeirás. Os prejuízos acu 
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ultrapassam a administração do 0-rupo Sílvio Santos, atingindo 

investidores e aplicadores, além dos danos ao equilíbrio e credibilidade 

do Sistema Financeiro. 

O fato de terem sido adotadas providencias para minorar os 

dados gerados, com acionamento de Fundo Garantidor de Crédito e 

venda do Banco Panamericano, impedindo contaminação do mercado, 

não equivale à inexistência de prejuízos. De fato, consideráveis danos (__ 

subsiskm, apesar da atuação da autoridade monetária e dos 

investimentos recebidos. 

Assim, em relação ao crime do artigo 4ª da Lei nº 

7.492/86, fixo a pena-base em sete anos de reclusão e cento e 

sessenta e cinco dias-multa. 

b) Na segunda fase de aplicação da pena, não incide a 

agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Pena11s, 

pois se entende que o abuso do poder ou violação de dever inerente ao 

cargo constitui pressuposto para configuração do delito do artigo 4° da 

Lei nº 7.492/86. Não obstante, o acusado apresenta responsabilidade e 
superior ao outros diretores, razã.o pela qual a quebra da confiança é 

especialmente reprovável e foi valorada na primeira fase de aplicação da 

pena. 

Por outro lado, a conduta do acusa'do reúne o necessário 

para incidência da agravante do artigo 62, inciso I, do Código 

Penal16
, pois promove e organiza a cooperação para as fraudes 

15 
Art. 61 • São c.:: in:um,tânclas que. sempre agrh '.lin a peua, quundo não constíni,~m ou <.1u.alifü:sm o c:l'ime:(Reda .. • n :fod11 

1.2119 de I J.7-1984) 
1 - 11 rcinc-•d~ncia: {ROOaça.o dada. nda Lei n" 7.2011 do: 11.7.1984) 
H - ter o agente cometido o crime; (Reda~u Jade ncfa l.ci n" 7 209. de l l.7. 1984) ( ... ) 
g) cóm abu!(.o de pndrr 011 ,·iolaçllo dt dt\<tr iacrcotc a cargo, OÜ(io. ru.iuislério ou protisslo: 

16 
Act. 62. A pena senl ainda ugr11.\•ada cm rcJaçlto ao ateu te que: (Redação dada pela r.çj O°' 1.209..J!e 11.7.198 
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praticadas contra o Banco Panamericano. Ainda que em certas ocasiões 

não haja atuação direta de Luiz Sebastião Sandoval, reatou 
1 

demonstrado que tinha controle sobre os atos ilícitos materíalizados por 

seus subordínados, incumbindo-lhe:, . da produção de resultados 

necessários, ínclusive por meios fraudulentos, com objetivo de manter a 

qualquer custo o precário funcionamento do Panamericano. 

Além disso, é observado controle por· atuação direta de 

Sandoval, como na supervisão exercida para redução de dci,pesas com 

PDD e nos pagamentos ilicitos realizados com recursos do Banco 

Panamericano. 

O acusado fa7, jus à atenuante do artigo 65; inciso I, do 

Código Penal17
, em razão da idade superior à setentà anos, 

apresentando preponderância sobre a agravante anteriormente 

reconhecída, nos termos do-artigo 67 do Código Penal~8 • 

Assim, atenuo a pena em seis meses, passando a dosal-la'· 

em seis anos e seis meses de reclusão e cento e quarenta e seis dias 

multa. 

e) No tocante à terceira fase, não se observa de causa de 

aumento ou díminuição da pena. 

Portanto, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão, em regime inicial seini•aberto, e 146 (centó e 

J - promo,·e. uu orgi11111.11 a cooperaçiio no c<irne ou dirige a arh:id,~de iios demais agentes: (J{o:htçiín dada pdJ! lei n" 7 .209 de 
J L'f.1')8-4) 
17 

ArL 65 - Sâo d1cunstãncias que sempre atenuam a pcr1u: {Kcdsdo dada pela L.c:i n~ 7 209, de J L. 7 .1 984) 
1 - ser u agç.ncc mcooc de 21 (\''.incc e um}, na data do fato, u~ m11 i'or de 70 (se1ent4) 11nos. na data da senrcn;.,~ {J.kda.;!Q d a 

~
6
.2~? de 1171984) d 1/ 

A.rt , - .\10 concucso e a.strn\'antes e atcnuanrcs. a pcma dc\'c a1>roxmiaM;c dn hm1rc t0d1cudu unsiãoc,a, 
p~pondcrimtes. tmlend~ndo-se como nus a:s que n::sultnm dos mot1vus dctcnnina,ues do cnmc. da pcrso · ad agcnt~ t d.: 
remc,deflcia, tRegàçiiu d11da RÇla Le1 nc- 7 209-de 11 7 19~1) 
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quarenta e seis) dias-multa, em razão do crime previsto pelo artigo 

4° da Lei nº 7.492/86. 

Fixo o valor de dia-multa em dois salários mínimos, 

segundo valor vigente no ano de 2010, último ano do período da 

prática delitiva. 

2.4.2 Rafael Palladino 

Comprovada a materialidade e autoria delitiva do crime do 

artigo 4° da Lei nº 7.492/86, cm relação aos falos descritos nos itens TI, 

III, IV, VI, VIII e IX da denúncia, passo à dosimetria da pena, nos 

termos do artigo 68 do Código Penal. 

a) Em relação às circunstâncias do a r tigo 59 do Código Penal, 

a culpabilidade ou reprovabilidade se revela acentuada. Assim como 

Sandoval, Rafael se omite cm controlar e corrigir ilegalidades 

pra ticadas por diretores do Panamericano, ciente do grave risco de lesão 

ao Sistema Financeiro. Com conhecimento da proposta de Wilson de 

\.. / 

Aro para a prática de traude contábil, buscando produzir resultados Ü 
positivos para o Banco Panamericano, Rafael concede carta-branca 

para qualquer expediente que permita manter aparência de 

normalidade da instituição financeira. Revela, assi,:n, indiferença 

em relação a lesões decorrentes de expedientes fraudulentos 

praticados em diversas frentes de negócios do banco. 

A quebra da confiança depositada em Rafael é censurável, 

em vista da graduação do cargo ocupado (diretor superinten 

tendo responsabilidade sobre atos de diretores c f 

subordinados, além do dever de zelar pela segurança das oi:i 

Banco. 

· ,h,10s n• ()000810-82 .2011.108.6181 
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Ademais, deve ser considerado o número de fraudes com 

participação do acusado, cuja permanência sempre esteve sob feu 

controle. 

O acusado não registra antecedentes criminais, e não se tem 

notícia de conduta social desabonadora para além dos fatos 

denunciados. 

Os autos não· fornecem elementos concretos e plausívéis para 

que se possa aferir sobre .sua personalidade. 

Os motivos para a prática de sucessivas fraudes se revelaram 

reprováveis. Como visto, o interesse ·maior de Rafael sempre foi 

manter o funcionamento e expansão do Banco Panamericano a 

qualquer custo, ainda que insustentável e evidente o risco de causar 

graves danos a coletividade. Tal interesse em manter a aparência de 

normalidade da instituição encontra-se atrelado a vantagens pessoais, 

inclusive de ordem econômica, decorrentes da posição como diretor 

superintendente. Vê-se que, ao · tempo em que manifesta intenções de 

manter o funcionamento do Banco, atua para redução· de reservas que 

garantem a segurança das operações, ou para desvio de valores, entre 

outras finalidades, como o recebimento de bônus de forma oculta. 

De fato, Rafael faz prevalecer interesses pessoais, em 

dettimento da seguran.ça do sistema financeiro. O acusádo se mantém 

inerte diante de ilicitudes por aproximadamente três anos e atua para 

redução de PDD, ciente do crescimento dos problemas financeiros 

enfrentados pelo Panamericano. 

As circunstâncias em que praticadas as fraudes devem ser 

valoradas negativamente, tendo em vista .a sofisticação de -es uemas 

fraudulentos controlados pelo acusado, diretamente o o Zeio de 

diretores e funcionários subordinados. 

Auto.ç n.• OOCIOJJ0-82.2011.4(/8.6 181 
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Em razão da diversidade e complexidade das operações, as 

fraudes praticadas pelo acusado somente foram reveladas quando os 

prejuízos tornaram-se impossíveis de permanecer ocultos. No mo1nento 

em que reveladas as fraudes, já havia se ampliado ao máximo o risco de 

lesão à coletividade. 

As consequências do crime consistem em prejuízo superior a 

capacidade de pagamento pelo Banco Panamericano. Tais resultados ( ., 

impõem prejuízos a investidores e aplicadores, bem como prejudicam o 

equilíbrio do Sistema Financeiro, não havendo que ser ignorados em 

razão das soluções encontradas para impedir o agravamento de danos a 

terceiros. 

Assim, em relação ao crime do artigo 4ª da Lei nº 

7.492/86, fixo a pena-base em sete anos de reclusão e cento e 

sessenta e cinco dias-multa. 

b) Na segunda fase da aplicação da pena, incíde a agravante 

do artigo 62, inciso 1, do Código Penal. Como visto, Rafael integrava 

cúpula administrativa do Banco Panamericano e das empresas do e. 
Gn1po Sílvio Santos. Como diretor superintendente da instituição, 

Rafael Palladino promove a prática de fraudes, executadas por atos 

materiais de diretores e funcionários subordinados, de modo reiterado, 

entre os anos de 2007 e 2010. 

Não se conhece de circunstância atenuante em favor do 

acusado. 

Assim, a pena deve ser agravada a oito anos e seis 

de reclusão e duzentos e vinte e quatro dias-multa. 

./ 
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b) Na terceira fase, não se conhece de causa·de aumento ou de 

diminuição de pena. 

Assim, fixo a . pena definitiva em 8 {oito) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 224 (duzentos e 

vinte e quatro) dias-multa, em razão do crime previsto pelo artigo 

4° da Lei nº 7.492/86. 

Fixo o valor do dia-multa em dois salãrios mínimos, 

conforme, segundo valor vigente no ano de 2010, sendo o último 

período da prática delitiva do acusado. 

2.4.3 Wilson Roberto de Aro 

Comprovada a materialidade e autoria deli6va dos crimes dos 

artigos 4º e 5° da Lei nº 7.492/86, em relação aos fatos descritos nos 

itens II, III, IV, VI, VU, Vlll e IX da denúncia, passo à dosimetria da. 

) pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal. 

a) Em relação às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, 

a culpabilidade deve ser considerada agravada, considerando o número 

e d iversidade das fraudes controla.das pelo acusado, ao longo de 

aproximadamente três anos. Os expedientes ilícitos planejados e 

executados por Wilson foram acumulando prejuízos acima da 

capa.cidade de pagamento do Banco Panamericano, tendo o acusado se 

mantido indiferente aos riscos crescentes para a coletividade. 

Também se registra quebra de confiança censurável, em 

vista da responsabilidade depositada sobre 

vis.t.o, Wilson de Aro centralizava os principais aspectos ~~ 
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financeira do Panamerieano e das empresas do grupo Sílvio Santos, 

tendo atuação decisiva para que os crimes permanecessem ocultos por 

longo periodo. 

Ciente da impossibílidade dé saneamento dos prejuízos do 

Banco, sequer em médio prazo, o acusado continuou a produzir fraudes 

com objetivo de manter ocultos os crescentes prejuízos. Não fosse 

suficiente, ao tempo em que escondeu a realidade financeira do 

Panamericano, o acusado atuou para o desvio de valores da instituição, 

direcionando-os a pagamentos de despesas ilícitas, inclusive 

bonificições calculadas com base em resultados inflados da 

instituição financeira. Além disso, Wilson atua para a redução de 

provisões que garantem a .segurança das operações do Banco. Agindo 

assim, Wilson revela extrema indiferença em relação aos prejuízos 

que poderiam ser suportados pela coletividade, como decorrência 

de lesão sistêmica ao Sistema Financeiro Nacional. 

O acusado não registra antecedentes criminais e não se tem 

noticia de conduta social desabonadora para além dos fatos 

denunciados. 

Além disso, os autos não fornecem elementos para que se 

possa aferir sobre a personalidade de Wilson. 

Os motivos para a prática de sucessivas fraudes são 

reprováveis, tendo sido revelado objetivo de manter o funcionamento do 

Banco Panamericano a qualquer custo, em detrimento da segurança do 

Sistema Financeiro. Tal empenho em manter o funcionamento da 

insti~uição fin anceira expõe . ~otivaç~o egoísta, atrelada aos .bene n~, 

econom1cos advmdos da pos1çao de diretor do Banco Panamenca ef. L 

As circunstâncias em que praticadas as frau~e~ _ ~ r 

valoradas negativamente. Com efei to, Wilson de Aro pl7e ex/ ta 
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fraude& sofistica.das, abusando das prerrogativas de diretor financ.eiro e 

tirando proveito da aberturi;i. de que dispunha perante as emprcsai do 

Grupo Sílvio Santos. 1 

Luiz Sebastião Sandoval e Rafael Palladino controlatjl a 

prática das fraudes, determinado a diretores e funcionários 

subordin ados o desenvolvimento de soluç.ões para os resultados 

---) negativos do Panamericano. Ne.ssa relação, Wilson de Aro se incumbe 

do planejameµto e execução de diversas fraudes, sendo rcsponsâvel ·por 

grande parte da confusão. patrimonial e administrativa. verificada entre 

as cmprcsai do grupo Sílvio Santos, além da habilidosa ocultação.<los 

resultados negativos do Banco Panarnericano. Dessa forma, a 

participação de Wilson é decisiva, e indispensável para a prática das 

fraudes, tendo se tltilizado de conhecimento e experiência na área 

financeira para cometer crimes que tornaram a coletividade exposta a 

riscos intoleráveis. 

Em vista da diversidade e complexidade das operações , as 

fraudes praticadas pelo acusado somente foram reveladas quando os 

/------: prejuízos tornaram-se impossíveis de permanecerem ocultos, ampliado 

o máximo o risco de. lesão ao Sistema Financeiro Nacional. 

Como consequências · do crime,- foram demonsLrados 

prejuízos s1.1petiores à capacidade de solv~ncia pelo Banco 

Panamericano, com lesão a investidores, clientes e .sócios minoritários 

da instituição. 

Assim, em relação a crime do artigo 4º 4a Lei nº 7.492/86, 

fixo a pena~base em oito anos de reclusão e duzentos e quatro dias

multa. 

Autos n• 0000310-82.2011.403.6181 
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Em relação ao artigo 5° da Lei nº 7.492/86, deve-se 

considerar acentuada a culpabilidade, em vista da ciência de que o 

Banco Panamericano acumulava graves prejuízos, impossíveis de 

saneamento, tirando o acusado proveito das prerrogativas de dire tor 

financeiro para se apropriar de recursos em momento de crise. 

O número de saques da tesouraria do Banco Panamericano 

efetuados por ordem de Wilson, inclusive após a descoberta pelo · 
\.j 

BACEN de fraudes praticadas na contabilidade da instituição, é 

igualmente censurável. Com base em registros de funcionários da 

tesourai-ia, foram desviados da instituição financeira, com participação 

de Wilson a quantia de R$ 16.670.416,5 1. 

As circunstâncias da apropriação de recursos, conduzida por 

Wilson, deve ser considerada negativamente, tendo em vista os poderes 

que dispunha sobre a tesouraria do Banco Panamericano, além das 

fraudes cometidas para ocultar e se apropriar dos recursos, utilizando 

notas fiscais que simulavam a prestação de serviços. 

Cabia a Wilson promover a regularização dos saques da 

tesouraria do Banco Panamericano perante a contabilidade. Logo, sem a 

participação de Wilson na etapa de regularização não seria possível a 

apropriação, inclusive por Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno. 

Dessa forma, em relação ao crime do artigo 5° da Lei nº 

7.492/86, fixo a pena-base em três anos de reclusão e noventa e 

sete dias-multa. 

b) na segunda fase de aplicação da pena, incidem as 

agravantes do artigo 62, incisos I e III, do Código Pena119 , em relaç-

J 
9 
Art. 62 ~Apena wrá a ioda a~,a,•ada em ~ lação ao agente que.: (l{.eJação dad11. pclll l .ci n'' 2 209 de IJ.7.1984 

1 4 promCP;e. ou organi:ai a coopcra,ãó no crime ou dirige a utlvidide dos d~ais agcnt-:s: (.B.ed3Çi1.0 dad· -~·,._ta_,,Lesci ""-'""'"e..= 
117 IQ84) . 
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crimes do artigo 4° e 5° da Lei Nº 7,.492/86. Como visto, Wilson de Aro 

promove, organiza e coopera na prática de fraudes contra o Banco 
1 

Panamericano, principalmente as fraudes descritas pelos itens II, Hl, 

VI, Vll, VIU, IX da denúnda. O acusado se utiliza da influência sobre1 os 

diversos setores do Banco _Panamericano para manter o controle sobre a 

prática ilícita continuada, inclusive com supervisão dos atos que 

') dependiam da execução por funcionários subordinados. 
I 

Além de organizar a perpetração dos crimes, Wilson instiga e 

determina a funcionários a prática de fraudes, como nos casos em 

que impõe a Marco Antônio Pereira da Silva e Cláudio Baracat a 

adulteração .da contabilidade do Banco Panamericano. As ordens ílícitas 

de Wilson tiveram repercussão sobre os departamentos de 

contabilidade e de contas a pagar, além de área de tecnologia da 

informação que, por diversas vezes, se viu compelia a produúr alteraçào 

de sistemas, a fim de comportar comandos emanados da diretoria 

financeira. 

A mesma influência para a prática de crimes se observa em 
,,---. 
· i relação a funcionários da tesouraria do Banco, ordenando-lhes a 

retirada de valores para fins de apropriação. 

Todavia, a pena deve atenuada, nos termos do artigo 65, 

inciso III, alínea "d", do Código Pena120. De fato, Wilson. confessou, 

ao menos em parte, a trama criminosa sob seu comando, colaborando 

com o esclarecimento dos fatos. denunciados. Em relação aos fatos que 

constam do item 11 da denúncia, o acusado expõe o suficiente sobre o 

( ... ) 
llJ - instiga ou i.Jetc:m,ina ll cometer u crime algut:m sujeito il sua auloridude ou nii.u-puni\'d em vi.rtude de c.ondição ou qua1jdasJ~ 
~<5$0>1; ~Q.dm~tlçj_JJ:ll~~-ç.JJ.,1,12.&4) / 
· O Ara. 65 - Sün cin:unst.âncius que sempre atcnu11m a pena; (Redução dada p~lu J,ei n" 7.201) de l l.7. t 9S4) 
111 - 11::r o 11_gcnrc:íRçdacim dscht pela Ld n" 7,209 de 11 7 198d} · 
( ... ) 
d) confossado espoman~ameàte., perac1te a auwridade, a aucoria do crlmt.: 
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funcionamento das reuniões com Marco Antônio Pereira e Cláudio 

Baracat, em que se discutia adulteração da contabilidade do Banco. 

Ainda assim, o acusado se esquiva da responsabi]jdade no que diz 

respeito a manipulação de sistemas, que resultou em contabilização 

incorreta de ativos, embora tenha exposto o suficiente para 

<.:ompreensão das referidas adulterações. Wilson não é claro sobre a 

participação em expedientes para redução de provisões para devedores 

duvidosos e para pagamentos indevidos a dirigentes do grupo. Ainda 

assim, expõe dados relevantes sobre os esquemas, não sendo o caso de 

afastar a a tenuante da confissão. 

Também deve ser considerada relevante a contribuição no que 

t.ange a retirada de valores da tesouraria do Banco Panamericano. Não é 

o <.:aso, todavia, de considerar o enredo sobre pagamento de propina a 

agentes públicos como confissão, pois constitui fato que depende de 

apuração. Além disso, esta última versão encontra-se permeada por 

lacunas e contradições, de modo que não há qualquer base para que 

seja considerada. Por outro lado, foram relevantes as informações sobre 

o modo como se dava a "regularização" dos saques perante a 

contabilidade, o que permite elucidar ter havido apropriação dos 

recursos por Wilson. 

Assim, considerando as duas agravantes e a atenuante, a 

pena em relação ao crime do artigo 4° da Lei nº 7.492/86, deve ser 

estabelecida a nove anos de reclusão e duzentos e quarenta e três 

dias-mui:~ relação ao crime do artigo 5º da Lei nº 7.492/8 , / 

pena deve ser fixada em três anos e seis meses de reclusão e it 
e oitenta e cinco dias-multa. 
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e) No tocante a terceira fase, não se conhece de causa de 

aumento ou diminuição de pena. 
1 

A acusação aduz em memoriais de alegações finais que deve 

ser aplicada causa -de diminuição. de pena prevista pelo artigo 25, 

parãgrafo 2º, da Lei nº 7.492/8621 • Não obstante, o beneficio se aplica 

quando revelada toda a trama delituosa-, não sendo o caso ,de Wilson•de 

Aro. 

Apesar de for.necer detalhes sobre · algumas das fraudes 

denunciadas, considerados suficientes para compreensão da autoria. de 

Wilson, não é possível afirmar que revelou toda a trama delituosa. 

Como visto, o acusado omite sobre sua participação na contabilização 

de liquidações antecipadas e na redução de provisão para devedores 

duvidosos. Outrossim, a versão apresentada sobre pagamento de 

propina a agentes públicos, como justificativa par a saques da 

tesouraria do Panamericano, depende do resulta.do de invesligação 

instaurada. · 

Wilson se esquiva no que tange a condutas de seus superiores 

hie rárquicos Rafael Palladino e Luiz Sebastião Sandoval, pre.slando 

declara~:ões vagas ou conlraditõrias sobre o conhecimento da cúpula·do 

Banco Panamericano a respeito das fraudes pralicadas. Inicialmente o 

acusado faz compreender que Rafael- e Sandoval não teriam 

conhecime nto das fraudes. Em momento posterior afirma que Sandoval 

participava das decisões do Banco, inclu.indo autorização para tomada 

de recursos. Quanto a Rafael Palladino, afirma que dificilmente 

11 
Art. 2~. S~o ~11afn1enk resl:'lmsãvci~, no.'$ termos dts1a:- lei, o cuntn,lador e c,:s ac;ttninisrradort.s d~ instituição financeir.a, 1ts~im· 

oousiderndru. ns. dír~t('ltCS. gerentés (Vellldo ). 
§ l" Equip,·ir,un4 :..e aos 11.dmini~tradot,;-s de ius(itui~üo financeira ( Vctad('I) (l in1c:r ... entor. o fü1üidanle uu 11 sindico. 
§ 2Q ~o, crin\(':S pJe\•is1u.s nestll Lei, comçtidos em quadrilh11 uu ctHllJtnria, n co-:iocor ou panlcipe <.1ue · alra\·ês de cunfíss.iao 
cspontâ.l)eá r-::velar it autürldadc policial ou j utlicial toda a trama dcJih.losa terá a sua pena rcduzid>1 de um fl tk•is tCf\'-OS. (b! 
pd11 l .ci n'' 9 08.!l. de J..?,.7 .1995) 
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decisões do dia-a -dia seriam tomadas sem o mínimo conhecimento e 

autorização de Rafael. 

O acusado não fornece elemento concreto que indique o 

pagamento de agentes públicos, de forma que não pode ser considerado 

como fato provado, e, por conseguinte, colaboração do acusado. Nesse 

sentido, a apropriação dos valores é fato que se depreende das provas 

produzidas nos autos, pois, em nenhum momento o acu.sado fornece 

justificativa plausível e demonstrável para a destinação dada aos 

valores sacados do Panamericano. 

Por fim, é preciso considerar a negativa de resposta a 

perguntas da defesa de outros acusados, o que decerto seria 

colaborativo para esclarecimento da trama delituosa. Conquanto Wilson 

não seja obrigado a prestar declarações sobre os fatos, exercitado 

direito de defesa, a negativa em responder a pergunta.s durante 

instrução inviabiliza que se reconheça de colaboração, o que afasta a 

causá. de redução do artigo 25, §2º da Lei n º 7.492/86. 

Assim, em relação ao artigo 4° da Lei nº 7.492/86, fixo a 

pena definitiva em nove anos de reclusão e duzentos e quarenta e l i 
três dias-multa. 

Em relação ao crime do artigo 5° da Lei nº 7.492/86, fixo a 

pena definitiva em três anos e seis meses de reclusão e cento e 

oitenta e cinco dias-multa. 

Por conseguinte, na forma do concurso material, para os 

crimes dos artigos 4° e 5° da Lei nº 7.492/86, fixo pena total 

privativa de liberdade em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de 

reclusão, em regime inicial fechado, e 428 (quatrocentos e vinte 

oito) dias-multa. 

Autos n• 0000310-82.2011.40:J.6181 
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Fixo o valor do dia-multa em dois salários mínimos, 

conforme valor vigente no ano de 2010, para ambos os delitos. 

2.4.4 Marco Antônio Pereira da Silva 

Comprova.da a materialidade e autoria dclitiva do crime do 

1 artigo 4º da Lei n~ 7.492/86, em relação.aos fatos descr.ito& nos itens II 

e III da denúncia, passo a dosimetria da pena, nos tennos do artigo-68 

do.Código Penal. 

a) Em relação às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, 

a culpabilidade deve ser considerada agravada, pois o acusado se 

manteve na prática de fraude na contabilidade do Banco Panamericano 

por aproximadamente três anos, período em que o passivo oculto do 

Banco crescia rapidamente. Marco Antônio sabia que não haveria 

possibilidade de saneamento pelo Banco Panamericano, havendo 

grande risco de lesã.o financeira sistémica. Ainda assim, o acusado se 

manteve inerte e ocultou a fraude, inclusive após informar a Wilson de 

Aro sobre a impossibilidade de correção do esquema. Agindo assim, o 

acusado faz prevalecer interesses pessoais em detrimento de inúmeros e 

t:,rraves prejuí7-0S à coletividade . 

O acusado não registra antecedentes criminais, e nã.o s e 

tem noticia de conduta social desabona.dora para além dos fatos 

denunciados. 

Outrossim, os autos não fornecem elementos para aferir sobre 

a personalidade de Marco Antônio. 

Os motivos para a colaboração com as fraudes envolvem 

manutenção do emprego do acusado e não revelam reprovab_gida_je que 

extrapole o conteúdo do delito de gestão fraudulenta. L 

8()9 
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As circunstâncias se revelam normais à espécie, ainda que o 

acusado tenha envolvido outros funcionários para a prática das 

fraudes. 

Por fim, as consequências do crime praticado por Marco 

Antônio devem ser consideradas agravadas, tendo em vista os prejuízos 

causados especificamente pelas fraudes narradas nos itens II e UI da 

denúncia. O prejuí~o causado apenas pela manipulação contábil já Q 
seria suficiente para tomar o Banco Panamericano insolvente, havendo, 

pois, lesão ao equilíbrio do Sistema Financeiro e perdas para 

investidores, aplicadores e acionistas minoritários. 

Assim, em relação ao crime do artigo 4° da Lei nº 

7.492/86, rixo a pena-base em seis anos de reclusão e cento e vinte 

e seis dias multa. 

b) No tocante à segunda fase de aplicação da pena, incide a 

agravante do artigo 62, inciso III, do Código Penal, pois Marco Antônio 

determina aos funcionários da tesouraria e da área de informática a 

prática de expedientes fraudulentos, visando manipulação contábil e \...J 

das informações que deveriam ser encaminhadas ao Banco Central do 

Brasil. 

Não obstante, a pena deve ser atenua.da., nos termos do artigo 

65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Conforme mencionado pelo 

órgão acusador, Marco Antônio confessa. o suficiente sobre sua 

particip;;tção nos delitos indicados pelos itens II e III da denúncia. O 

acusado explica em detalhes a participação em reuniões para 

fechamento de balanço e o modo como se dirigia a outros funcionários 

do Banco para alteração de informações financeiras em sistemas 

informática. O fato de alegar não ter responsabilidade com erro 

Autos rt' 0000810-82.2011.403.6181 
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contabilização do Banco não inviabiliza o beneficio, pois o acusado 

expõe sobre o modo como agiu para alterar os sistemas, sendr o 

suficiente para revelar a autoria do delito de gestão fraudulenta. j 

Assim, mantenho a pena em seis anos de reclusão e cento e 

vinte e seis dias multa. 

c) Na terceira fase, deve ser aplicada causa de diminuição de 

pena do artigo 25, §2º, da Lei nº 7.492/86, etn seu patamar máximo. 

De fato, o acusado presta efetiva colaboração para esclarecimento dos 

fatos ilícitos em que participou, desde o momento em que descobertas 

divergências por autoridades do Banco eentral do Brasil. Tal 

colaboração se verifica na fase de investigação e em interrogatórios nos 

autos, esclarecendo detalhes da participação nos delitos tratados pelos 

itens II e III da denúncia. A colaboração do acusado se revelou 

importante para apurar o montante do prejuízo causado ao Banco 

Panamericano, bem como revela conduta de outros acusados, incluindo 

superiores hierárquicos. 

Dessa forma, em relação ao artigo 4° da Lei nº 7.492/86, 

f'ixo a pena def'mitiva em 2 fdois) anos de reclusão, em regime 

aberto, e 42 (quarenta e dois) dias,inulta. 

Fixo o valor do dia-multa em metade do salário minimo 

vigente no ano de 2010. 

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, é possível a 

substituição. da pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direito. Dessa forma, . impõe-se: 1) prestação de serviços à 

comunidade; 2) prestação pecuniária de oito os, a 

3Il 
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ser destinada a entidades de assistência social desta Subseção 

Judiciária, conforme determinação do Juízo da Execução Penal. 

Em caso de reversão da substituição, a pena privativa de 

liberdade será cumprida desde o início no regime aberto, nos 

termos do art. 33, parágrafo 2º, "e", do Código Penal. 

2.4.5 Cláudio Baracat Sauda 

Comprovada a materialidade e autoria do crime do artigo 4º 

da Lei nº 7.492/86, em relação aos fatos descritos nos itens II e III da 

denúncia, passo à dosimetria da pena, nos lermos do artigo 68 do 

Código Penal. 

a) Em relação às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, 

a culpabilidade deve ser considerada agravada, pois o acusado tinha 

ciência da prática de fraude e se manteve indiferen te ao ilícito, agindo 

com quebra da confiança. decorrente da função de gerente da 

o 

controladoria do Banco. Não apenas sabia da fraude, co1no produz Ü 
relatórios que ignoram a falta de realidade dos dados, apresentando 

iníonnações incorretas a superiores hierárquicos, assim como ao 

conhecimento do mercado. 

O número de solicitações para alteração de dados contábeis, 

por sucessivas reuniões para fechamento de balanço, também deve ser 

conside rado. De fato, a participação em reunião permitia ciéncia do 

crescimento do passivo oculto da instituição 

acusado se mantido indiferente ao aumento dos 

coletividade ao longo de aproximadamente lrês anos. 

Au.tns n." 0000310 82.2011.103. ól 81 
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O acusado não. registra antecedentes criminais, e não se tem 

notícia de conduta social desa.bonadora para além dos fttos 

denunciados. j 

Outrossim, os autos não fornecem elementos para aferir sobre 

a personalidade de Cláudio Baracat. 

Os motivos do crime, assim como as circunstâncias de 

~ colaboração com a prática de fraude são considerados normais. 

Por fim, as consequências do crime praticado por Cláudio 

Baracat são graves, tendo em vista os prejuízos ·causados ao Banco 

Pana:mericru:io, e o dever do· controlador e m evita-los. Apenas a 

manip1.J.lação .contábil íntenc.ionalmentc ignorada era .suficiente para 

tornar o Banco Panamerícano insolvente, havendo, pois, lesão ao 

equilíbrio do Sistema Financeiro, além de perdas para investidores , 

ap)icadores e acionistas minoritários. 

Assim, em relação ao crime do artigo 4° da Lei nº 

7.492/86, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e oitenta e 

sete dias multa. 

b) No tocante à segunda fase de aplicação da pena, não. há 

incidência de agravante ou atenuante. Não se considera que o acusado 

Lenha confessado o crime, pois .relata o funcionamento das reuniões: em 

que se discutia a fraude, mas afirma desconhecer a ilici tude das 

solicitações de antecipação de receitas feitas por Wilson de Aro. 

Asidm, deve ser mantida a pena base . 

. e) Na terceira fase, não se vislumbra causa d au 

diminuição de pena. 

,1utos n• 0000310-82.201 1.10:3.618] 
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Assim, em relação ao artigo 4° da Lei nº 7.492/86, fixo a 

pena definitiva em S (cinco) anos de reclusão, em regime semi

aberto, e oitenta e sete dias-multa. 

Fixo o valor do dia-multa em um salário mínimo vigente 

no ano de 2010. 

2.4.6 Adalberto Savioli 

Comprovada a materialidade e autoria delitiva do crime do 

artigo 4º da Lei nº 7.492/86, em relaçãó aos fatos descritos no item IV 

da denúncia., passo a dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do 

Código Penal. 

No entanto, desde já se observa que o acusado tem autoria em 

apenas um tipo de fraude descrito pela denúncia. Assim, a pena 

imposta a Adalberto deve ser proporcional e restrita às fraudes em que 

houve participação do acusado. 

a) Em relação às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, 

a culpabilidade deve ser considerada agravada, tendo em vista a 

atuação do acusado na redução de provisões que garantiam a 

segurança de operações do Banco, ciente de que a instituição 

enfrentava grave crise financeira. Outrossim, com conhecimento de que 

o Banco poderia se tornar insolvente, a prática de fraude para redução 

de provisões obrigatórias para devedores duvidosos mostra-se 

especialmente censurável. O réu atua com motivação egoísta, fazendo 

prevalecer interesses pessoais de manutenção da posição que ocu 

na instituição financeira, mostrando-se indiferente ao risco de gr 

danos à coletividade. 

! 
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O acusado não registra antecedentes criminais e não se tem 

noticia de conduta social desabonadora para além dos fa,tos 

denunciados. 1 

A instrução não fornece elementos suficientes para aferir 

sobre a personalidade de Adalberto. 

Os motivos para o crime, em que pese a demonstração de 

,°') motivação censurável, são considerados normais a espécie. 

Por outro lado, as circunstâncias da prática de fraudes 

contra o Banco Panamericano devem ser valoradas negativamente. No 

caso, o acusado participou do planejamento de fraude sofisticada, por 

duas vias, utilizando-se de supostas lacunas exis tentes em 

regulamentação do BACEN. As políticas de crédito estabelecidas por 

Adalberto tinham por objetivo simular operações que possibilitariam, 

em tese, a redução de provisões para devedores duvidosos. Como visto, 

a regulamentação do BACEN propicia flexibilidade para definição de 

política em cada instituição, mas não autoriza capitalização de 

instituições em situação de crise por meio da redução de provisões ,, 
, obrigatórias. 

Assim, em relação ao crime do artigo 4º da Lei nº 

7.492/86, fixo il. pena-base em cinco anos de reclusão e oitenta e 

oito dias-multa. 

b) Na segunda fase de aplicação da pena, incide a agravante 

do artigo 62, inciso 1, do Código Penal. Como visto, em relação aos dois 

expedientes u t ilizados para redução de provisões para devedores 

duvidosos, Adalberto atua como organizador e autor intelectual da· 

fraudes, utilizando-se elo prestigio que dispunha como 

crédito. Ademais, o acusado tinha supervisão e coordenav 

Aulos n• OOO()SJ0-82.2011.403.6181 
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de migração de contra.tos para a empresa administradora de cartões, 

assim como declarou ter sido idealizador da política de reclassificação 

de créditos que se mostrou fraudulenta e lesiva a segurança do Sistema 

Pinanceira. 

Agrava-se, pois, a pena para seis anos e seis meses de 

reclusão e cento e quarenta e seis dias-multa. 

e) Na terceira fase , não se ve rifica causa de aumento ou 

diminuição de pena. 

Assim, em relação ao artigo 4° da Lei nº 7.492/86, fixo 

pena definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em 

regime inicial semi-aberto, e 146 (cento e quarenta e seis) dias

multa. 

Fixo o valor do dia-multa em um salário mínimo, 

conforme valor vigente no ano de 2010. 

2.4. 7 Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno 

Comprovada a materialidade e autoria delitiva do crime do 

artigo 5° da Lei nº 7.492/86, em relação aos fatos d escritos no ítem VII 

da denúncia, passo a dosimctria da pena, nos termos do artigo 68 do 

Código Penal. 

a) Em relação às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, 

a culpabilidade é considerada agravada, tendo e1n vista o número de 

saques de elevado valor, realizados pelo ac1.,sado. /Í 
Também é reprovável a apropriação de vultosas quan 1 a , 

ciente Luiz Augusto Teixeira de que o Banco Panamericano enfr 

Autos nº 0000310-82.201 í.408.6181 
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crise financeira, contribuindo para o desequilíbrio da instituição. O réu 

se mostra indiferente quanto a possibilidade de insolvência ! da 
1 

instituição, tirando proveito de falhas de controle da tesouraria Pfl-ra 

obtenção de pro\Teitos ilícitos. 

Por outro lado, o acusado não registra antecedentes 

criminais e não se tem notícia de .conduta social desabonadora para 

) além dos fatos denunciados. 
' · 

Outrossim, os autos não fornecem elementos para aferir sobre 

a personalidade de Luiz Augusto. 

Os motivos para a prática da apropriação t.radu7..em-se :cm 

b1.1sca por enriquecimento ilícito. Portanto, .a motivação mostra-se 

normal, tendo sido considerado o valor dos saques efetuados como 

circunstância relaciona.da. à culpa.bilid.adc. 

As circunstâncias do cnme devem ser consideradas 

negativas, tendo em vista a participação do acusado na retirada dos· 

valores em espécie, mas também no fornecimento de notas fiscais que 

simulavam a prestação de serviços ao Banco. Trata-se; não apenas da ,.., 
1 apropriação de recursos, mas da participaçã.o em s1.1bterfúgio para 

regularização dos saques perante a. contabilidade da instituição. 

As consequências do crime são consideradas graves, tendo 

em vista o montante· do prejuízo causado ao· Banco Panamcricano. 

Contudo, tais prejuízos foram considerados como circunstân:cia 

atinente a reprovabilidade da conduta. 

Dessa forma, em relação ·ao cnme do artigo 5° da Lei nº 

7.492/86, fixo a pena-base 

sete dias-multa. 

Auws r,• 00{)()810-8:J.2011.403.6181 
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b) Na segunda fase de aplicação da pena., incide a atenuante 

do artigo 65, inciso I, do Código Penal, em razão da idade superior a 

setenta anos do acusa.do. 

Outrossim, a pena deve ser atenuada, nos termos do artigo 

65, inciso III, alínea "d,. do Código Penal. No caso, Luiz Augusto 

relata, ao menos em parte, sua a tuação nas operações de saques de 

recursos da tesouraria do Banco Panamericano. O acusado expõe o ' ·- -" 

necessário para conclusão de que tinha conhecimento de ilicitude da 

retirada de valores da instiluição, e sobre o modo como atuou para 

coleta dos valores em espécie na garagem da instituição financeira. 

Assim como dito em relação a Wilson de Aro, não é o caso de 

considerar a versão sobre pagamento de propina a agentes públicos 

como confissão, pois constitui fato que depende de apuração. Além 

disso, a narrativa possui aparentes contradições, não havendo como s er 

considerada para a tenuação da pena base. Por outro Ia.do, as 

declarações sobre a participação de Luiz Augusto como destinatário 

final de parte dos vaJores sacados permite elucidar a ocorrência de 

apropriação prevista pelo artigo 5° da Lei nº 7.492/86. 

Assim, a pena deve ser atenuada a dois anos de reclusão e 

cinquenta e três dias multa. 

e) Na terceira fase, não se conhece de causa de aumento ou de 

diminuição. 

Não se mostra possível a aplicação de causa de diminuição de 

pena prevista pelo artigo 25, parágrafo 2'', da Lei nº 7.492/86, pois o 

beneficio se aplica quando o acusado revela todos os fatos relacionados 

aos delitos praticados. 

Com efeito, Luiz Augusto contr~bui com 

relevante s para o esclarecimento do delito do artigo 5 

Auw,; nº 0000310-82.2011.403.6181 
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7.492/86 por ocasiã.o de seu interrogatório nos autos. No entanto, a 

versão apresentada sobre pagamento de propina a agentes públicos r ão 

pode ser considerada como· colaboração, pois depende do resultadd de 

investigação instaurada. Outrossim, o acusado não fornece qualq:uer 

elemento concreto dos fatos- narrados em interrogatório, não sendo 

possível considerar sequer a probabilídade de efetiva colaboração com o 

'". esclarecimentos dos fatos denunciados. 

Deve-se considerar ainda que o acusado nega participação no 

ilícito praticado, alegando ter sido mero instrumento da fraude que 

atribui a outros didgentes do Banco Panamericano. No entanto, o 

acusado se esquiva em fornecer informações precisas para identificação 

dos supostos agentes públicos envolvidos com a suposta extorsão 

praticada contra o Panamericano, a qual órgão da Administração 

Pública pertenceria, e por qual razão forneceu documento fiscal 

utilizado para regularização de parte dos saques ilícitos realizados a 

custa do Banco Paname.ricano. 

Portanto, não elementos para concluir que haja efetiva 
~ 

1 colaboração do acusado a ensejar os benefícios do artigo 25, parágrafo 

2º, da Lei nº 7.492/86. 

Dessa forma, em relação ·ao crime do artigo 5° da Lei nº 

7.492/86, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, em 

regime aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa. 

Fixo o valor do dia-multa em um salário mínimo, 

conforme valor vigente no ano de 2010. 

No.s termos do artigo 44 do Código Penal, é possível a 

substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direito, Dessa forma, impõe-.se: iço( à 
~ -·' 
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comunidade; 2) prestação pecuniária de quinze salários mínimos, a 

ser destinada a entidades de assistência social desta Subseção 

Judiciária, conforme determinação do Juízo da Execução Penal . 

• 
Em caso de reversão da substituição, a pena privativa de 

liberdade será cumprida desde o início no regime aberto, nos 

termos do art. 33, parágrafo 2°, "c,., do Código Penal. ( 

2.5. Da f"axação de valor minimo para reparação de danos 

causados pela infração e dos efeitos da condenação 

Deixo de fixar indenização mínima, teçdo em vista que não 

houve pedido nesse sentido na inicial acusatória. E m homenagem ao 

princípio do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a 

denúncia e a sentença, o pedido de valor mínimo deve ser s ubmetido a 

instrução processual, com oportunidade aos acusados para 

manifestação adequada sobre os valores requeridos (Superior Tribunal 

de Justiça. Recurso Especial nº 1.185.542/RS. Relator Ministro Gilson Ü 
Dipp, Quinta Turma. ,Julgado cm 14/04/2011). 

Quanto ao perdimento de bens sequestrados, requerido e m 

memoriais da acusação, nos tennos do artigo 91 do Código Penal, cabe 

ao Banco Panamericano ou ao Grupo Sílvio Santos buscar reparação 

em juízo próprio, inclusive no caso de apropriação de recursos da 

tesoura ria da ins tituição financeira. 

O Juízo penal não constitui instância adequada para apurar, 

com a exatidão necessária, os prejuízos suportados por todas as 

empresas envolvidas nos crimes praticadas pelos réus condenados nos 

autos. A prova pericial produzida nos autos é útil em demo 
'-----"'--
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prática de delitos, bem como o ·enriquecimento criminoso de alguns dos 

condenados, além do montante aproximado de prejuízos causados. 1 

No entanto, é preciso aferir em que medida as empresas 
1 

envolvidas se beneficiaram das condutas praticadas pelos acusados, e 

em que medida houve prejuízos para investidores, sócios minoritários e 

clientes. Como visto, uma consequências das fraudes praticadas é a 

/, manutenção do funcionamento do Banco Panameri:cano, ainda que de 
) 

modo precário e com acúmulo de passivo superior a capacidade de 

pagamento. Ademais, após a intervenção do Banco Central, várias das 

empresas acabaram sendo vendidas ao grupo ·empresarial que 

atualmente administra o Banco Panamericano. 

Dessa forma, os efetivos prejuízos causados pelos condenados 

dependem de análise aprofundada, para que sejam devidamente 

equaci.onados, sendo concedida oportunidade de manifestação a todos 

os envolvidos. 

A apuração de quantum indenizatório, assim como a perda de 

bens, demanda dilação probatória em ,Juízo Cível. 

Por ora, devem ser mantidas as const.rições cautelares 

efetuadas sobre bens dos condenados, até que venha a ocorrer o 

trânsito em julgado para os crimes processados·nos autos. 

2.6. Prisão 

Os acusados vêm' respondendo ao procei;;so cm liberdade, não 

havendo motivos para prisão cautelar. Também não há notícia de novos 

crimes contra o Sistema Financeiro praticado pelos acusados, que 

sequer continuam prestando serviços ao Banco 

atualmente com nova administração. 

Autos n• 0000310 82.2011,403.6181 
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Demais disso, não há requerimento de prisão pelo Ministério 

Público Federal. 

Assim, não há razão para prisão imediata dos acusados, 

sendo o caso de possibilitar que aguarde m o julgamento de eventual 

apelação em liberdade. 

6. Dispositivo 

Diante de todo o exposto, Julgo Parcialmente procedente a 

presente ação penal para: 

1) condenar Luiz Sebastião Sandoval a pena de 6 (seis) anos 

e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e 146 (cento 

e quaren ta e seis) dias-multa, como incurso no artigo 4° da Lei nº 

7.492/86, relativamente às imputações formuladas nos itens 11, III, IV, 

VI, VIII e IX da inicial acusatória. Fixado o valor do dia-multa 2 (dois) 

salários mínimos, conforme valor vigente no ano de 2010. 

Por outro lado, absolvo Luiz Sebastião Sandoval em relação 

às imputações que constam do item VII da denúncia, nos termos do 

artigo 386, inciso VII, do Código Penal. 

2) condenar Rafael Palladino a pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão, em regime inicial fechado, e (224) duzentos e vinte e 

quatro dias-multa, como incurso no artigo 4º da Lei nº 7.492/86, no 

que concerne às imputações formuladas nos itens II, III, IV, VI, VITI e IX 

da inicial acusatória. Fixado o valor do dia-multa em 2 

mínimos, confonne valor vigente no ano de 2010. 
·0~7 
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Outrossim, absolvo Rafael Palladino em relação às 

imputações que constam do item VII da denúncia, nos tetmos do ar igo 

386, inciso VII, dó Código Penal. 

3) condenar Wilson Roberto de Aro a 12 (doze) anos e 6 

(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 428 (quatrocentos 

Í e vinte e oíto días-multa), sendo nove anos de reclusão e duzentos e 

quarenta e três dias-multa referente ao delito do artígo 4" da Lei nº 

7.492/86, no que tange às imputações formuladas nos itens II, III, IV, 

VI, VIII e IX da denúncia, e três anos e seis meses de reclusão e 

cento e oitenta e cinco dias-multa relativamente a.o crime do artigo 

5º da Lei nº 7.492/86, no que concerne à imputação formulada no 

item VII da denúncia. Fixado o . valor do dia-multa em dois salários

mínimos, conforme valor vigente no ano de 2010. 

De outra face, absolvo Wilson Roberto de Aro em relação à 

imputação que consta do item V da. denúncia, nos termos do artigo 386, 

inciso VII, do Código Penal 

4) condenar Marco Antônio Pereira da Silva a 2 (dois) anos 

de reclusão, em regime inicial aberto, e 42 (quarenta e dois dias-multa), 

sendo o dia-multa metade do valor do salário mínimo vigente no ano de 

201 O, corno incurso no artigo 4 º ·da Lei n º 7. 492 / 86, no que tange as 

imputações formuladas nos itens JJ e UI da denúncia. 

Fíca a pena privativa de liberdade substituída . por: a) 

prestação se serviços à comunidade; b) prestação pecuniária de· oíto 

salários mínimos, a ser destinada a entidades de assistência soe· . 

desta Subseção Judiciária, conforme determinação d 

Execução Penal. 
e..---:,, 
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Outrossim, absolvo Marco Antônio Pereira da Silva em 

relaçào as imputações que constam do itens IV e Vil da denúncia, nos 

termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal. 

5) condenar Cláudio Baracat Sauda a 5 (cinco) anos de 

reclusão, em regime inicial semi-aberto, e 87 (oitenta e sete) dias-multa, 

como incurso no artigo 4° da. Lei nº 7.492/86, cm ra:r,ão das imputações / J 
'--

que constam dos itens II e III da denúncia. Fixado o valor do dia-multa 

em 1 (um) salário mínimo vigente no ano de 2010. 

6) condenar Adalberto Savioli a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses 

de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e 146 (cento e quarenta e 

seis) dias-multa, como incurso no artigo 4° da Lei nº 7.492/86, em 

razão das imputações que constam do item IV da denúncia. Fixado o 

valor do dia-multa em 1 (um) salário mínimo, conforme valor vigente no 

ano de 2010. 

Por outro lado, absolvo Adalberto Savioli em relação às 

imputações que constam dos itens V e VI da denúncia, nos lermos do V 

artigo 386, inciso VII, do Código Penal. 

7) condenar Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno a 

dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e cinquenta e três dias

multa, sendo o dia-multa no valor de um salá rio-mínimo, conforme 

valor vigente no ano de 2010, como incurso no artigo 5° da Lei nº 

7.492/86, em relação a imputação do item VII da denúncia, ficando a 

pena privativa de liberdade substituída por: a) prestação se serviço3- -

comunidade; b) prestação pecuniária de quinze salários nílill.LIT\!!!§.,-9..ffl~ 

/ 
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destinada a entidades de assistência social desta Subseção Judiciár.ia, 

conforme determinação do Juízo da Execução Penal. 1 

Outrossim, absolvo Luiz Augusto Teixeira de Carvaljho 

Bruno em relação as imputações que constam do item VI da denúncia, 

nos termos do artigo 386, inciso Vil, do Código Penal. 

8) absolver Antônio Carlos Quintas Carletto de todas as 

imputações, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Proccl'/SO 

Penal. 

9) absolver. Eduardo de Ávila Pinto Coelho de todas as 

imputações, nos termos do artigo 386, inciso VTT, do Código de Processo 

Penal. 

1 O) absolver Marcos Aug-usto Monteiro de . todas as 

imputações , nos termos do artigo 386, inc_iso VI[, do Código_ de Processo 

Penal. 

11) absolver Maurício Bonafonte de todas as imputações, 

nos te rmos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

12) absolver carlos Roberto Vilani de todas as imputações, 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

13) absolver Elinton Bobtik de toçlas as imputações, nos 

termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

14) absolver Mário Tadami Seó de todas as imputações, nos 

termos do artigo 386, inciso VII, do Código ·de Processo Penal. 

32:, 
Au.tos ,1• 0000310-82.2011.103.6181 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

6º VARA FEDERAL CRJM!NA.L ESPEC!J\LIZADA EM CRIMES. CONTRA O Sl&"l'EMA 
FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES 

15) absolver Vilmar Bernardes da Costa de todas as 

imputações, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal. 

16) absolver José Maria Corsi de todas as imputações, nos 

termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

17) absolver João Pedro Fassina de todas as imputações, 

nos termos do artigo 386, inciso Vil, do Código de Processo Penal. 

Anexo a esta sentença planilha · sintetizando a dosimetria 

aplicada. 

Os réus condenados poderão apelar em liberdade, nos termds 

da fundamentação. 

A propósito do inquérito instaurado para investigar eventual 

pagamento de propina a agentes püblicos, encaminhe-:se cópia da 

sentença para a autoridade policial que dirige a investigação, para que 

se proceda com providências de investigação que entender cabíveis. 

Transitada em julgado a condenação, coloque-se o nome dos 

réus definitivamente condenados no rol dos culpados. 

Custas a serem suportadas proporcionalmente pelos réu.s 

condenados, dividindo-se por igual entre eles. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comuni_que-se. 

São Paulo, 7 de fevereiro de 2018. 

~'J. /4 {110 
João f J istá'{/JY~ves 

Juiz Federal 
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Proces.so n• 0000310-82.20ll.403.6181 - OOSIMETRU. DAS PE.NAS 

Lui2 Sebastião 

Sandoval 

[1iftm~,~,,~~;!·!1:-: · _·zirF:~~t$1r~1 t-{~t~1t.f :r~\,7f i~: :,r,j:,~.f J;1:t;!!~'~1if.~,1S~~'i;i~:~ti.kror~f l~I\ ,.!:;~-
. Pena de 6 (seis) anos e 6 ' · · 

Art. 4', Lei n. 7 (sete) anos de 

7.492/86 (Itens II, reclusão e 165 

Ili, rv, VI, Vlll e (cento se,senta e 

IX da denúocia) cinco) dias-multa 

Art. 5°, Lei n. 

7.492/86 (item VII 

da denúncia) 

Art. 6°, 10, 11 e 17, 

parágrafo único, 

(seis) meses de reclusão e 

146 (cento e quarenta e seis) 

dias-multa. 

• Art. 62, inciso /, e.e. art. 65, 

inciso f.. e mt. 67, mdos <lo 

Código Penal. 

Nào se <lbserva 

2 (dois) salários 

mínimos, conforme 

valor ,·igcnlc no ano 

de 2010 

Pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) 

meses de reclns!lo, cm regime 

inicial semi-aberto, e 146 

(cento e quarenta e seis) dias. 

multa. 

Absol viç,io nos termos do artigo 386, inciso VJ/, do Cúdigo de Processo Penal 

inciso li, da Lei 11. 

7.492/86 

Imputações absorvidas pelo delito do a11.. 4° da Lei 11. 7.492/86 (iteJIS II, Ili, IV, VI, Vlll e IX da denúncia) 



o 

o 



Wilson 

Roberto de 

Aro 

Art. 4', ui 11. 

7.492186 (itens II, 

Ili, IV, VI, VIll e 

IX da denúncia) 

Art. SV,. Lei n. 

7.492/86 (Item Vil 

da de11úncia) 

Arl. 6•, Lei n. 

7.49Zi86'(item V 

da denúncia) 

_) 

8 (oito) anos de 

reclusão• 204 

(du,entos e 

quatro) dias

multa 

3 (lrl!s) anos de 

reclusão e 97 

(uoventa e sete) 

dias-multa 

Pena de 9 (nove) anos de 

reclusão e 243 (duzc111os e 

quarenta e três) dias-multa. 

• Art. 62, incisos I e Ili. e.e. 

~rt.. 65.- inciso 111, alinea ;.;d:', 

ambos do Código Penal. 

Pena de 3 (três) anos e 6 

(seis) meses de 1·cclusão e 

185 (cento e oitenta e cinco) 

dias-multa. 

• Arl. 62, incisos J e Ili, e.e. 

an. 65, inciso 111, alínea "d". 

ambo, do Cúdigo Penal. 

_) 

Não se observa 

Não se ohscrva 

2 (dois) salários 

mín_imos, conforme 

valor vigente no ant> 

de2010 

Pena de 12 (do7.e) anos e 6 

(seis) meses de reclusão, em 

regime inicial re.chado, e 428 

(quatrocentos e ,·inte e o.ito) 

dias-multa. 

*Concurso material dos delitos 

dos artigos 4c e 5º da Lei n°' 

7.492i86. 

Absolvição nos tennos cio àr'tigo 386, incíso 'V/1, dôêõdlgo ilel'rocesso Penar 
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Arls. 4• e 6• (item 

Vil da deníoocía) 

Arl. 4°, 5° e 17, 

parágrafo t\nico, 

inciso li. Lei n. 

7.492/86 (item VI 

da denúncia) 

) _J 
Penal por: 1) prestação de 

s.rviços a c.omunida<le; e 2) 

prestação 1>ec.u11iária de 15 

(quin,e) salários m!oimos a 

entidades de assístê11cia social. 

Impmações absorv[das pelo delico do a11igo 5º, Lei 11. 7.492/86 (item Vil da denúncia) 

Absolviç-1ío nos termos do a11igo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (irem VI tla denúncia) 

/ 
Autos 11/3'10-82.: 1 



o 

o 



i 

t3Nf!Sií1ff!~+1~;if~,:tr~*KrB:!itlJfí~. 
j 1 

_.,/ .. ) 

Cláudio 

Baracat Sauda 

l\farcOJ, 

Augusto 

Monteiro 

Art. 4', Lei n. 

7.492/86 (ilCIIS li e 

Ili da denúncia) 

Ans. 6° e 10, Lei n. 

7.492i86 (itens li e 

Ili da denúncia) 

Arts. 4'\ 5", 6º, lO, 

Lei n. 7.492i86 

(itens li, 111 e vn 
da deu(mcía) 

5 (ci11co) anos de 

reclusão e 87 

(oitenta e sete) 

dias-multa 

Não se observa Não se ohserva 

l (uni) salário 

minimo vjgcote no 

ano ele 2010 

Pena de 5 (cinco) anos de 

reclusão, cm regime- inicial 

scnii-abe11o, e 87 (,.,itenta e 

sete) dias-multa. 

Imputações absorvidas pelo delito do artigo 4° da Lei n. 7.492/86 (Itens Il e Ili da denúncia) 

Absolvição de todas as imputações, nos termos do Art. 386, inciso V!f, do Código de Proc.csso Penal. 
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Arls. 4°, 5°, 6°, 10 e 

Anthnio Carlos 117, §único. inl!iso li. 

Quintas Carletto Lei n. 7.492/86 (itens 

IV t -VJ da dc,,úncia) 

) J 

Absolvição de todas as imputações, nos termo;, do Art. 386, inciso VII, do Código de Proccss() Penal. 

~Mt~~-~~~~t1½~~~~~ 
Art~. 4'', 5" e 17, 

Elinton Bobrik 
§único, inci.m li, l.,cj 

n. 7.492186 (item vr 
d• denúncia) 

Absolvição de todas as imputações, nos termos do Art. 386, inciso VII, do Códig,l d~ Processo Penal. 

;~ttt- ~i~íflfliir!l:tl:ffiN.fifJJ 
Arts. 4°. 5° e 17, 

Vilmar 

Bernardes da 

Costa 

§6nico, l11c-Jso li, Lei 

n. i.49.2186 (item VI 

da de11ú1,tia) 

Absolvição de todas as imputações, nos termos do Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

• • ~~ti~~~wa~ Arts. 4", ~" t 17, 

.. loão Pedro 

Fas.'4ina 

§único., im:iso n, Lei 

u. 7.492/86 (item VI 

da dcnúnl'ia) 

Absolvição de todas as imputações, nos termos do An. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
o 
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PUBLICAÇÃO 

CERTIFICO que recebi os autos com ar. 
sentença retro, tendo esta se tomado 
pública nesta data. 
São Paulo, ....J:_/O;L-- /18. 
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