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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Havendo número

regimental, declaro abertos os trabalhos da 27ª reunião desta Comissão.  Tendo em

vista a distribuição da ata da 26ª reunião, consulto os Srs. Deputados sobre a

necessidade da sua leitura. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT  - Pela ordem, Sr. Presidente,

pedimos dispensa da ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Dispensada a leitura,

ponho em discussão. (Pausa.) Ninguém querendo discuti-la, em votação. Ou

ninguém... Em votação. Os que concordarem permaneçam como se encontram.

(Pausa.) O... Esta reunião destina-se a tomar depoimento do Sr. Rubens Ochini,

Diretor Comercial  do Laboratório Janssen-Cilag, e, em seguida, a acareação entre

o mesmo Sr. Rubens Ochini, mais os Srs. Ney Pauletto Júnior, Gerente de

Promoção Médica do Laboratório Janssen-Cilag e Nilson Ribeiro da Silva,

ex-empregado do Laboratório Cilag. Antes de passarmos à Ordem do Dia de hoje,

eu desejo dar conhecimento aos Srs. membros desta CPI que eu recebi, em meu

gabinete, uma delegação..., mais precisamente, o Sr. Promotor Público, Promotor

de Justiça, que me trouxe um documento, Dr. Ronaldo Bandarra, que me trouxe um

documento, juntamente com membros do Conselho Regional de Medicina, do

Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Odontologia e o

Departamento de Vigilância Sanitária, que me trouxeram um acordo, um termo de

acordo firmado entre essas entidades para a publicação de documentos referentes

a preços de medicamentos de marca genéricos e similares, e também a lista,

inclusive, que foi publicada depois, ou posterior, ou na mesma data, por alguns

órgãos de imprensa do País. Mandei distribuir esses documentos aos Srs.

Deputados e considerei essa visita dessas autoridades extremamente agradáveis. E

quero felicitar o Promotor, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a

Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde, PROSUS, e as entidades que acabo de

citar, pela iniciativa de divulgarem esse documento. Eu considero da mais alta

importância essa divulgação entre médicos, autoridades, desta lista de documentos

com os seus preços que os Srs. Deputados estão recebendo. Eu recebi também, e

os Srs. Deputados também devem ter recebido, um documento — e esta a

informação que eu tenho — do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal

encaminhando um dicionário de medicamentos genéricos e similares, e revistas, e
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outros documentos. Como os Srs. Deputados estão recebendo diretamente, deixo

de entregar uma cópia a cada um dos senhores. Também esta Presidência recebeu

correspondência do Dr. Omilton Visconde, Vice-Presidente Executivo dos

Laboratórios Biosintética  Ltda., encaminhando informação complementar sobre a

situação fiscal da empresa; do Dr. Arminio Fraga, Presidente do Banco Central,

indicando funcionários para colaborarem com a CPI; do Dr. Antônio Barbosa,

alertando sobre o não-cumprimento da Portaria 37/92 — deste documento tô dando

cópia aos Srs. Deputados —; do Dr. Omilton, Executivo da Biosintética,

encaminhando esclarecimento à opinião pública; do Dr. Hélio Anastácio, do

Laboratório Sanofi-Synthélabo Ltda., encaminhando cópia de certidões atestando

nada existir que comprove inadimplência fiscal frente à União; do Dr. Antônio Carlos

Salles, Gerente de Assuntos Corporativos do Bristol-Myers Squibb Brasil, sobre

notícias veiculadas na imprensa; do Laboratório Glaxo, sobre lista explicando a

situação do laboratório; do Dr. Marcos Lobo de Freitas, Diretor de Assuntos

Corporativos da Merck Sharp & Dohme, encaminhando Certidão da Dívida Ativa; do

Dr. Luciano Azevedo, Diretor de Assuntos Corporativos da mesma empresa; do Dr.

Sigeyuki Ishii, Presidente do Sindicato Rural de Presidente Prudente, sugere à CPI

investigação, também, dos medicamentos da linha veterinária; do Prof. e

ex-Deputado José Elias Murad, da Associação Brasileira Comunitária de Prevenção

ao Abuso..., do Abuso de Drogas, esclarecendo a honra de ser convidado por esta

CPI. Não podendo comparecer amanhã, propondo-se a vir qualquer outro dia da

próxima semana; o Dr. Jorge Bermudez, Diretor-Presidente do Instituto Vital Brazil,

encaminhando planilhas de custo de dez medicamentos; da Dra. Ana Lúcia Almeida

de Larrive, Chefe de Gabinete da FIOCRUZ, encaminhando relação de

medicamentos mais vendidos; Dr. Hélio Oliveira Portocarrero de Castro,

Superintendente da SUSEP, informando não manter cadastro de operações

individualizadas de seguro cadastrado no País; do Dr. José Eduardo Bandeira de

Mello, Presidente Executivo da ABIFARMA, encaminhando documentos referentes

aos gastos com campanhas de televisão, veiculadas em revistas e cartilhas sobre

medicamentos genéricos. De todos esses documentos estou dando conhecimento

aos Srs. Deputados. Passamos à Ordem do Dia. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem, tem

V.Exa. a palavra. 
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA  - É para dar uma informação pra

V.Exa. e pro Sr. Relator e para os demais membros da CPI. É.. Ontem, no final da

tarde, o Superior Tribunal de Justiça, através da sua 1ª. Turma, reconheceu a

competência do Conselho Regional de Farmácia, no caso de Santa Catarina, para

fiscalizar e aplicar penalidades no caso de infrações cometidas por farmácias, por

estabelecimentos que não cumprirem a obrigação legal de manter um responsável

técnico durante período integral. Ela aqui tem a notícia por inteiro, mas o que eu

acho importante registrar é que isso estava, me parece, lá, desde 1993. E creio que

o fato dos... de haver, aí, a CPI, quem sabe, possa ter sensibilizado para que

houvesse esse desfecho. E creio que isso deve ser incorporado como uma futura

deliberação — e aí o Sr. Relator, evidentemente, terá a sensibilidade de analisar —

para que nós pudéssemos apresentar, em nome da CPI, que, agora respaldada,

inclusive, nessa decisão do Supremo, do Tribunal Superior de Justiça, pra que isso,

de fato, fortaleça a ação tanto dos Conselhos e, evidentemente, da própria

Vigilância Sanitária, o que beneficia a população brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)  - Eu registro o feito e

encaminho a sugestão de V.Exa. ao Sr. Relator, que estava todo atento a sua

intervenção. 

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA  - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem, tem

V.Exa. a palavra, Deputado Robson Tuma. 

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, fui me informar e fui

atrás dos documentos para analisar e recebi a notícia que ainda não tinha "chego" a

esta Casa nenhum dos sigilos fiscais dos laboratórios que já foram quebrados.

Nenhum dos 21 pedidos e nem dos casos de Uberlândia chegaram. Então, apelo a

V.Exa. para que cobre da Receita Federal maior rapidez, principalmente na

apresentação dos Impostos de Renda, porque são documentos prontos, que só

bastaria serem xerocopiados pela Receita Federal, a fim de que nós pudéssemos

começar a analisar e ter acesso a esses documentos. Obviamente que nós

precisaríamos de fiscais da Receita e desejamos que isso aconteça, para nos

auxiliar. Porém, aqui, esses documentos têm que vir pra esta Casa. E nós, os

Parlamentares, temos que ter acesso ao sigilo fiscal que foi quebrado. Não basta

alguém da Receita dar a informação de que está lá na Receita analisando os sigilos

que foram quebrados, porque isso já é uma obrigação constitucional permanente da
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Receita. O que eu apelo, então, é que V.Exa. oficie à Receita no sentido de

encaminhar mais rapidamente os sigilos fiscais, porque ainda não chegaram

nenhum a esta Casa. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sr. Deputado, eu devo

prestar esclarecimento a V.Exa. no sentido de que eu dei prazo de dez dias para a

Receita Federal prestar essas informações e o mesmo prazo pro Banco Central. Do

Banco Central chegou um documento da Caixa Econômica Federal relacionando

empresas que não têm conta e dizendo que duas que têm enviará, posteriormente,

os dados. O Sr. Secretário da Receita Federal deve depor, no dia 29, nesta... Se o

prazo terminar antes do dia 29, eu cobrarei. Agora, não há nenhuma razão pra dizer

que a Receita vai analisar os dados. Ela vai fornecer os dados, quem vai analisar é

o Relator e os Srs. membros desta Comissão. 

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) -  Convido o Dr. Rubens

Ochini a tomar assento à Mesa. (Pausa.) Atendendo às formalidade legais, peço ao

Sr. Rubens Ochini que preencha o formulário de qualificação e assine o termo de

compromisso que o integra. Vou ler a qualificação e o termo de compromisso.

Nome: Rubens Ochini. Ochini, né? (Pausa.) Ochini. Filiação: Pai - Luiz Ochini e

Maria Leonor da Silva Damato. Data de nascimento: 18 de julho de 58. CPF: 014

628 708-80. RG: 9186355. Órgão Expedidor: Secretaria de Segurança Pública de

São Paulo. Administrador de Empresas é a profissão. Qualidade que dispõe:

testemunha. Naturalidade: São Paulo. Nacionalidade: brasileira. Estado civil:

Casado. Endereço: Rua Dr. Amâncio Carvalho, 479, apartamento 11. Cidade de

São Paulo, São Paulo. Termo de compromisso. Peço ao Dr. Rubens que leia o

termo de compromisso.

O SR. RUBENS OCHINI - Faço, sob a palavra de honra, a promessa de

dizer a verdade do que souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Compromissado o

nosso depoente como testemunha, consulto o Dr. Rubens se deseja fazer uma

exposição inicial sobre o assunto. Nós asseguraremos o direito de fazê-lo. Tem...

(Não identificado) - Sr. Presidente... 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem, V.Exa.
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Olha, como hoje eu não li o

requerimento, mas eu presumo, do que eu me lembre, o esforço da CPI é para

comparar os depoimentos tanto do Dr. Ney Pauletto, do Sr. Ney Pauletto, com o do

Sr. Nilson Ribeiro, em decorrência de responsabilidades por terem participado

naquela reunião, e aí surgiu o nome do Sr. Rubens. E já naquela oportunidade nós

havíamos ponderado, e acabou sendo aceito, que os depoimentos fossem feitos

mas sem a presença dos demais, das demais testemunhas, porque se é o interesse

do requerimento...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Acho que essa

providência já foi tomada, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Já foi?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...(Ininteligível) se

encontram na outra salas.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu penso que era bom conferir,

Presidente, mas se já foi...

(Não identificado) - Não, foi não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu estou informado

indevidamente. V.Exa. tem toda razão. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O.K.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu peço ao depoente

que....

(Não identificado) - É atrás da sala.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ... e à secretaria que

tome, primeiro, providência. Segundo, que não informe mais erroneamente esta

Presidência.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Eles ficarão na mesma sala,

Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Penso que não, né?

Penso que não, entendeu? Penso que não. Mas o problema é o seguinte: não

vejo... O problema, nobre Deputado, posso até determinar que separem as salas.

Mas eles podiam ter conversado desde a convocação até hoje. E o que importa é o

depoimento desta pessoa. Os outros depuseram. Cada um, certamente, leu o

depoimento do outro e pode-se até adotar, mas não vejo nenhuma razão. Quanto à
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providência pedida pelo Deputado Arlindo Chinaglia, ela foi oportuna e eu agradeço

a colaboração. Deputado Arnaldo Faria de Sá.

(Não identificado) - Sr. Presidente, o depoente tá acompanhado de

advogado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O depoente tá

acompanhado, mas ele dispensou. O advogado dele está no plenário e ele disse

que não precisa que o advogado fique ao seu lado. Assegurei a ele o direito de o

advogado ficar ao seu lado se o desejasse.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem, tem

V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, tem sido praxe de

V.Exa., inclusive, colocar em votação que os autores dos requerimentos tivessem

preferência, depois do Relator, de fazerem as suas perguntas. Eu fui autor do

requerimento que pedia a  acareação. O Deputado Sérgio foi autor do requerimento

que pedia o depoimento do atual diretor. Eu, particularmente, não tenho, inclusive,

interesse em fazer perguntas neste momento para o atual diretor, só no momento

da acareação. Então, eu pediria a V.Exa., se, obviamente, o Plenário concordar,

que, como autor do requerimento da acareação, naquele momento, se eu pudesse

ter a preferência...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Na oportunidade de

iniciarmos os debates, eu vou atender à solicitação e consultar. Não há amparo

regimental, mas se o Plenário quiser conceder esta prioridade de interrogação, eu

não tenho por que não fazê-lo. Tem o Dr. Rubens Ochini a palavra pelo espaço

máximo de vinte minutos.

O SR. RUBENS OCHINI - Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Eu

sou Diretor Comercial da Janssen-Cilag, trabalho na companhia há praticamente

dezenove anos. Tenho como atribuições na minha diretoria traçar diretrizes e

políticas da área de promoção, da área comercial e da área de treinamento. Tenho

acompanhado as discussões que esta Comissão tem discutido. Quero crer que o

objetivo final desta Comissão seja, de fato, poder proporcionar ganhos na saúde.

Acompanhei o depoimento do funcionário Ney Pauletto, que, naquela época,

ocupava a função de Gerente de Promoção Médica e o Sr. Nilson, naquela época,

funcionário como Gerente Nacional de Contas, o que equivale a Gerente de
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Vendas, onde o Sr. Ney Pauletto, posteriormente, ocupou a posição do Sr. Nilson.

Quer dizer, ele acumulou duas funções. Hoje, ele é Gerente de Promoção e

Vendas. No depoimento do Seu Ney, eu sei que foram solicitados por alguns

Deputados algumas informações que ele não tinha. Essas informações foram

preparadas, na medida em que eu soube que estava sendo convocado, achei por

bem trazê-las pessoalmente. Eu queria até encaminhar à Presidência as

solicitações feitas na época e uma cópia da carta ao Relator e dizer que, lendo o

próprio depoimento do funcionário Ney Pauletto, que ele fez à Polícia Federal, onde

ele relatava a questão da discussão que teria havido naquele encontro de gerentes,

acredito que, como todos que estavam lá não tinham absolutamente nenhum

interesse em boicotar ou fazer alguma ação concertada contra a Lei de Genéricos.

Eu acho que é fundamental se compreender que, naquele momento específico, no

cenário que existia, existia uma propaganda enganosa a respeito de genéricos. E

eu queria solicitar a esta Comissão não mais do que seis minutos para

apresentação de um vídeo que eu sei que tem um valor muito importante para que

se entenda o cenário da época, o que se discutia entre a área de vendas em

relação a uma propaganda enganosa de genéricos que estava sendo veiculada. Eu

acho que é dentro desse conceito que o grupo que se reuniu, entre outros assuntos,

pôde debater a respeito dessa prática enganosa que estava acontecendo. É

importante também ressaltar que em 1998, quando houve uma incidência muito

grande de falsificações de medicamentos no Brasil, o próprio Ministério da Saúde

solicitou às empresas atenção e um cuidado especial junto à distribuição de

medicamentos. E acho que, imbuídos desse próprio espírito, porque eles eram

cobrados por isso, como naquele momento existia um desvio duma conduta legal,

porque os produtos que se colocavam como genéricos não eram genéricos,

certamente era um assunto palpitante para a área de vendas, porque eles vivem

disso e têm este sentimento em relação ao mercado. Então, eu gostaria de pedir à

Comissão o obséquio de poder projetar — eu acho que é não mais do que seis

minutos — trechos de uma entrevista que foram divulgadas pela Globo News, uma

entrevista do Alexandre Garcia. No material que eu encaminhei à Presidência existe

também esta fita. Aqui nós pegamos algumas partes daquela entrevista, porque

acho que o programa demora trinta minutos, eu não sei quanto, mas    nós

pinçamos algumas partes e, depois, na fita tem a apresentação toda do programa,

mas para poder visualizar todo o contexto que foi feito aquele programa. Mas eu
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gostaria de frisar esses primeiros pontos que nós selecionamos porque, de fato, ele

vai refletir melhor o cenário e o momento que passava a indústria naquela época. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Quantos minutos?

O SR. RUBENS OCHINI - No máximo, seis minutos.

(Exibição de vídeo.)

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente. Sr. Presidente,

questão de ordem. Sr. Presidente.

(Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. havia pedido a

palavra?

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Retirei. (Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu asseguro ao

depoente o uso do seu tempo do jeito que bem entender, bem ou mal.

Terminastes? (Pausa.) O depoente me comunica que, com esta exibição desse

teipe, ele conclui o depoimento. Passamos, portanto... 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ele concluiu?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim. Eu acabo de

informar isso. Eu acabei de informar isso aos Srs. Deputados. Eu acabei de

informar isso. E... Passo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Presidente, Presidente. Questão

de ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para uma questão de

ordem, tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Primeiro, eu gostaria que V.Exa.

requisitasse essa fita para que ela passasse a pertencer à Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ela está aqui, tá aqui.

Já está à disposição dos Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - É? Em segundo lugar, a título de

precaução, V.Exa. tem toda a razão. Eles tiveram todo o tempo do mundo pra

conversar antes de hoje. Mas seria interessante saber se os advogados dos dois,

das duas testemunhas que serão... é... interrogadas posteriormente, também estão

incomunicáveis.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu peço à Secretaria e

à Segurança que tomem as providências, Dr. (ininteligível), de colocá-los cada um

com o seu advogado numa sala.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Podem ficar junto com as

testemunha, mas eu acho que não deveriam escutar as respostas que..., que a

testemunha dará em seguida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Olha, eu estou sendo

informado pelo Dr. Sílvio que eles se encontram, eles se encontram realmente em

salas com seus advogados. Agora, o que o Dr. Sílvio nem a Segurança conseguem

identificar se eventualmente, entre os que se encontram na platéia, não haja mais

um advogado, entendeu? Afinal, tem alguns laboratórios que ganham. V.Exa...

(Não identificado) - Sr. Presidente, eu represento a Janssen-Cilag...

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim.

(Não identificado) - ... (Inaudível.)... e também represento o Sr. Ney

Pauletto... (Inaudível.)

(Não identificado) - Mas aí é difícil, né?

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, eu acho que...,

eu acho que no caso, no caso específico, o problema é o seguinte: é... o depoente

tem direito a estar assistido por advogado. Se, ao retirar o... o... o advogado daqui,

o depoente não estará assistido. De forma que eu vou assegurar no caso...

(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...  mas o... o... o

próximo depoente ligado hoje à empresa e assistido pelo advogado que acaba de

falar é também da mesma empresa. Se pressupõe que tem os mesmos interesses.

De forma que eu acho que aí, por bom senso, acho que não há nenhuma

providência a adotar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Mas, Sr. Presidente, é importante, na

acareação, o advogado não assessorar o Ney Pauletto. É... é lógico isso.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Assessora um ou assessora outro,

Presidente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - É. Ou assessora um ou assessora

outro. 
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O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Os dois não dá, porque daí ele

orienta...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Não dá. Era pra ter trazido dois

advogados.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - É. Aí ele orienta as duas de como

proceder. Eu acredito até que...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Aí... aí... aí não tem, teria sentido

nenhum deixar incomunicável, porque o advogado passa a ser o elo dos dois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pressupõe-se que

ambos tenham combinado. O bom senso determina que ambos tenham combinado

o que vão dizer. Eu acho que aí é... é a gente... é... é levar ao exagero as

precauções, entendeu? Eu não, não vejo como eu possa assegurar o direito de

defesa... a... dos depoentes, o direito de consulta, se eu tomar alguma providência.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem, tem

V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente, eu gostaria de

entender melhor o que eu estou presenciando aqui. Esse senhor veio para a

Comissão como depoente, é verdade?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Como?

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Ele veio para a Comissão como...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Testemunha.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Como testemunha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Foi convocado como

testemunha.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Veio pra fazer uma..., um

depoimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Depoimento. Acabou

de fazê-lo, vai ser questionado agora.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Eu não ouvi, Sr. Presidente, o

depoimento do..., desse senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ele fez um...
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O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Sim. Sr. Presidente, eu estou

querendo saber pra poder... (ininteligível)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu esclareço a V.Exa.,

nobre...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Ele tem esse direito?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ele tem o direito...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Está certo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ... de usar o tempo,

quanto tempo quer, da forma que quer. Não cabe avaliação se ele usa o tempo...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Não, mas cabe avaliação. Como,

não?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, não cabe

avaliação desta Presidência...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Ah!, sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ... nem dos Srs.

Deputados...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Não creio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ... no período em que

ele está  expondo de interferir no depoimento dele...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ... para dizer se ele

está ocupando... Deputado, estou esclarecendo. V.Exa. me pediu.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Pois não, pois não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Se ele está usando

bem ou mal. Ele pode, num depoimento até, em fazendo o depoimento, se

prejudicar ou pode se defender. Não sei qual é o propósito. Então, V.Exa. terá todo

o direito, quando chegar a sua vez, de contestar, de recriminar. Mas... é... não dá

para corrigir o depoimento ou para censurar o depoimento.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Não, eu não quero fazer censura

nenhuma. Apenas eu quero entender bem claramente que ele não fez nenhum

depoimento, absolutamente nenhum. Ele colocou aí a palavra do Gonzalo Vecina e

do Presidente da ...(ininteligível), e ponto final.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Esse... esse é um

conceito de V.Exa., que eu respeito. Eu não posso fazer nada.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Não, não é um conceito. É o que

nós vimos aqui, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É uma opinião de...,

Deputado...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Eu quero manifestar a minha

estranheza pela falta de argumentação do...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. terá o tempo

pra fazê-lo.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Mas quero fazer agora desde o

começo, porque...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sabe o apreço que

tenho por V.Exa...

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Muito obrigado, Sr. Presidente. O

apreço é...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...mas isso é da norma

regimental, Deputado. Muito obrigado a V.Exa.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Muito bem, Sr. Presidente. Mas

fica clara essa manifestação, porque parece até uma...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Registrado o seu

depoimento, Deputado.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - ... uma forma de depreciar a CPI a

manifestação do depoente. Muito obrigado.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem, V.Exa.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Antes de tudo, eu quero

pedir desculpas a V.Exa. pelo exagero nas precauções, mas que eu considero

fundamental para que a gente possa, da melhor forma, aproveitar a acareação dos

dois, o ex e o atual funcionário da Janssen: que o senhor solicitasse da Secretaria

dessa Comissão, Sr. Presidente, que verificasse se eles possuem algum

instrumento de comunicação, como telefone celular, porque eu acho que seria

importante também que não permitisse que eles ficassem com os seus aparelhos,

para que não obtivessem qualquer informação. Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vou fazê-lo. Está

remetida a informação. Desejo informar a V.Exa. que da última vez nós mandamos

desligar tudo, e foram desligados. Pressuponho que as instruções sejam..., estão

tomadas. Tem a palavra o nobre Relator, Deputado Ney Lopes, para as perguntas

que julgar conveniente. 

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presidente, eu declino de formular

pergunta, não tenho questão a fazer, e deixo que quem requereu a convocação que

o faça. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem a palavra, como

primeiro orador inscrito e como autor do requerimento, o nobre Deputado Sérgio

Novais.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Primeiramente, Sr. Presidente, eu

queria...é...constatar com a rápida fala do depoente de que alterou-se o quadro na

CPI, porque até então a reunião era reunião de encontro, de bar, de restaurante, e

por acaso ocorreu na Fundação Getúlio Vargas. E agora o depoente coloca

claramente, claramente, de que, em função dum contexto que estava colocado

nacionalmente, houve uma deliberação de realizar essa reunião. Então, mudou, né,

o caráter da dita reunião, que era..., que o Seu Ney Pauletto e o Seu Nilson Silva

colocavam como reunião rotineira e simples confraternizações, que era esse o

caráter que foi tentado colocar para a CPI em todos os momentos. Então, diante...,

diante disso, isso fica mais claro de que foi uma reunião onde a pauta estava dentro

dum contexto. O que era a pauta? A situação da distribuição de medicamentos do

Brasil, os descontos que davam as UNIMEDs e, por último, um desenvolvimento de

um programa de qualidade contra os genéricos na mídia. Era essa a pauta bem

definida, que, dentro do contexto, que muito bem colocou o gerente comercial

Rubens Ochini. Diante disso, eu queria primeiramente saber do Sr. Rubens Ochini

se o Seu Ney Pauletto e o Sr. Rubens Silva eram seus subordinados.

O SR. RUBENS OCHINI - Ney Pauletto e Nilson Ribeiro da Silva eram meus

subordinados na época.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Que a secretária Natalina prestava

serviço aos três..., aos três gerentes simultaneamente.

O SR. RUBENS OCHINI - Ela... , ela, secretária minha e do Sr. Nilson

Ribeiro da Silva.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Principalmente de V.Sa.?
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O SR. RUBENS OCHINI - É, principalmente, por eu ser diretor da área, mas

ela assessorava a mim e ao Sr. Nilson. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Que o senhor tinha conhecimento de

que o Sr. Rubens Ochini..., o Seu Nilson Silva foi o articulador de toda essa reunião,

do convite que foi feito por e-mail e por outras formas, se tinha conhecimento dessa

articulação feita pelo Seu Ney Pau..., pelo Sr. Rubem..., desculpe, Nilson Silva, que

assumiu no seu depoimento aqui, tanto aqui quanto na Polícia Federal, que fez

esse papel de articulação nacional.

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Sérgio Novais, eu..., acho que,

primeiramente, é importante dizer que na área de vendas é comum as pessoas se

encontrarem, seja vendedor, seja supervisor. Esses encontros que aconteciam

entre os gerentes de venda era do meu conhecimento. Isso já acontecia há alguns

anos, exatamente da forma descrita pelo Ney aqui, como encontros informais: final

de expediente, em restaurantes, em hotéis, às vezes em congresso. Então, este..,

esta conduta de se reunir, bater papo sobre  aquilo que é comum do trabalho

sempre foi..., sempre aconteceu nesses últimos quatro anos, até então.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Portanto, o senhor conhecia o teor da

pauta?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, esta reunião, em especial, eu não tinha

ciência, mesmo porque o Sr. Nilson não precisava me dizer todos os passos que ele

tomava, se ele estava indo visitar um cliente, se ele estava se reunindo com os

gerentes. Isso não era uma..., não era uma obrigação de...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Ele tinha autonomia dada por V.Sa.

para fazer isso?

O SR. RUBENS OCHINI - Ele tinha a autonomia, que lhe confere o cargo, de

visitar os clientes, de negociar as vendas da companhia, porque ele era responsável

por esses aspectos, gerenciar os seus subordinados. E dentro desses encontros

que eles participavam não necessariamente ele vinha me comunicar que ia haver

ou não ia haver. Eu soube que houveram, nesses quatro anos, alguns encontros.

Este, em especial, não fui comunicado especificamente: "Vai haver uma reunião..."

Não. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Porque ele assume que V.Sa.

conhecia. Ney Pauletto assume aqui numa das seqüências. No início daqui do

depoimento dele ele diz: "A minha função era mais ligada ao marketing
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farmacêutico do que à área de estrutura de vendas. Eu estava ali..., eu fui e estava

presente nessa reunião justamente porque o Sr. Nilson Ribeiro estava deixando a

empresa e a partir do 1º de setembro próximo" — essa reunião..., essa reunião foi

do dia 27 de julho — "o meu chefe me colocou num programa de desenvolvimento".

Então, o chefe que ele se refere aqui é V.Sa.

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeitamente, um programa de

desenvolvimento...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - ... onde...

O SR. RUBENS OCHINI - ... para substituir o Nilson na função.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - .... já autorizava ele a participar

dessas reuniões?

O SR. RUBENS OCHINI - Não há uma participação dessas reuniões. Esses

encontros que aconteciam desses gerentes não era algo formal que existia com

data marcada, regularmente, na indústria. Não que eu tenha conhecimento.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Mas que eles estavam lá

representando a Janssen-Cilag? 

O SR. RUBENS OCHINI - Não. Neste encontro especial que o senhor está

se referindo, do dia 27, não é que eles estavam representando a empresa. Toda

vez que estes funcionários, investidos dos cargos que estão, estão em contato seja

com os seus clientes, seja com os seus fornecedores, seja com a própria empresa,

ele está representando a empresa.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Pagos, portanto, para isso?

O SR. RUBENS OCHINI - Pagos para...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Ressarcimento de despesas e tudo?

O SR. RUBENS OCHINI - Sim, também é uma prática comum dentro da

nossa empresa, pra cargos de gerência, a autonomia para serem ressarcidos de

despesas decorrentes de encontros exatamente com fornecedores, com clientes,

com os próprios funcionários. Quer dizer, faz parte este..., esta metodologia. Não há

uma submissão prévia se pode ser debitado tal despesa ou não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Eu queria, ainda..., por que a razão...,

a razão, primeiro a razão da fusão desse cargo de gerente de promoção médica e

vendas em um só — acho que era importante saber disso — e por que que o Nilson

foi demitido, se era um homem tão hábil e um profundo conhecedor e um agente

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0103/00 Data: 22/02/00

15



que chegou a articular, no nosso entendimento aqui, articulava o cartel. Por que que

ele foi demitido?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Novais, vamos pra duas perguntas, né?

Por que houve essa fusão? O Sr. Nilson tinha 23 anos — acho que é 23 anos — de

companhia, todos eles ligados à área de vendas. Então, certamente era uma

pessoa muito experiente no ramo. O Sr. Ney Pauletto tinha menos tempo de casa,

ao redor de quinze anos. Participou também, iniciou dentro da área de vendas,

ocupou posições na área de mercado. Estava naquele momento, já há alguns anos,

na posição de gerente de promoção médica. E quando da intenção do Nilson em se

desligar da companhia, eu, como responsável pela área, por bem, resolvi fazer uma

integração entre as duas funções, porque na maioria das empresas do mercado

farmacêutico esta função do representante de vendas está ligada. No nosso caso,

não, o representante faz promoção pra médico. E a área de vendas é uma área que

tem uma atribuição exclusiva para negociar venda com os clientes. Como não

pretendíamos buscar um profissional fora do mercado, foi uma opção minha,

recomendação minha, fazer esta fusão. Quer dizer, o Sr. Ney já tinha um certo, um

certo conhecimento, suficiente para que ele pudesse aprender também e atuar na

área de vendas. Esta foi a decisão de integrar as duas funções. Quanto à demissão

do Sr. Nilson,   é importante que se diga que ele, no começo do ano — eu acho que

foi março — de 1999..., ele manifestou o interesse de deixar a companhia. Alegou,

na época, que ele não via mais perspectivas de crescimento na companhia. Ele

achava que não teria condições de ocupar a minha posição, por exemplo. Ele era

uma pessoa muito conhecedora do mercado e achou que aquele era o momento,

na vida pessoal dele, de partir pra alguma opção. Então, esta decisão foi

comunicada no início do ano. A mim foi comunicado oficialmente — eu vou dizer

assim —, por ele, da intenção de ir para a Distribuidora Panarello em agosto. Ele,

até então, não tinha esta certeza, naquele começo do ano. Ele sabia que ia

procurar alguma empresa pra trabalhar, mas não tinha definido, pelo menos, nunca

havia me comunicado que já havia algum tipo de decisão. Então, na verdade, não

foi uma demissão do Sr. Nilson por qualquer outra razão, a não ser a intenção dele

mesmo, manifestada, de se desligar da companhia.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Eu tô com um ofício aqui, assinado

por V.Sa., um ofício que foi encaminhado ao Diretor Comercial da empresa

Bristol-Myers Squibb Brasil S.A., onde, no primeiro parágrafo já, V.Sa. coloca que o
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funcionário Ney Pauletto servia somente como secretário. Não tava lá como

secretário, porque as constatações aqui..., V.Sa. assumiu que ele estava num

programa, no dito programa de desenvolvimento de qualificação. ... (Ininteligível)...

secretário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, me

permite? Eu vou informar que V.Exa. ocupa o tempo já por dez minutos. Nós temos

muitos oradores inscritos. Eu vou pedir pra V.Exa. e a todos os Deputados que vou

fazer muita força para ficarmos nos doze minutos. Obrigado a V.Exa. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Eu vou concluir. Pois não. Eu vou

tentar, Presidente. Então, tem essa afirmação escrita aqui, dizendo que o Sr. Ney

Pauletto estava na qualidade de mero secretário, tentando claramente colocar,

nesse ofício, de que o papel do Sr. Ney Pauletto, que não era esse, não era mero

secretário. Ele estava lá como um agente se preparando para exercer, ocupar o dito

espaço do Sr. Nilson. E, mais na frente... Eu vou ler na íntegra, para que os

Deputados e a população, o povo brasileiro, conheça o conteúdo da..., o que é que

o Diretor da Janssen-Cilag, que é o que produz os medicamentos

Johnson&Johnson, que é bom que saiba disso, né, porque a população compra e...

"A Janssen-Cilag não reconhece e lamenta o conteúdo das questões que teriam

sido discutidas no encontro realizado no dia 27 de julho próximo passado, vez que

sequer a sua Diretoria Comercial, única responsável em estabelecer e fazer cumprir

as regras básicas que regem nossas práticas comerciais, tinha conhecimento do

evento nem tampouco autorizou seus funcionários a tratar de assuntos tornados a

termo". Portanto, uma profunda contradição é de que onde o Sr. Rubens Ochini

coloca e o que de fato está escrito aqui. A direção comercial autorizava,

categoricamente, é o..., tanto o Ney Pauletto quanto o Nilson a exercitarem esse

papel, não é, que está..., essa pauta que estava definida aqui. Pra finalizar, Sr.

Presidente, eu queria uma avaliação dum gerente comercial que tem dezenove,

apesar de jovem, tem dezenove anos de empresa, de uma das maiores empresas

de produção de medicamentos no mundo, o porquê que a Janssen-Cilag tem

aumentado tanto o preço no Brasil. Por que que ela tem importado medicamentos,

ela tem transferido ao consumidor esse abuso de preço que caracteriza a indústria

farmacêutica, principalmente aqueles associados da ABIFARMA, que, no nosso

entendimento, nos elementos que já temos da CPI, formam um cartel que tem

massacrado o povo brasileiro. Por que que tanto aumento de preço no Brasil se os
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insumos de fora estão reduzindo o preço, se as condições tecnológicas, o nível de

produtividade da indústria está muito mais avançado? Por que tanto aumento de

preço?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado.

Com a palavra o nobre depoente.

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Novais, acho que a questão de preço,

ela, eu diria que ela tem dois componentes importantes. Eu diria que o mais

importante deles é o mercado. O mercado é o maior regulador de preço. As

decisões de aumentar ou reduzir preço ou de manter um preço certamente têm que

estar extremamente balizadas com a concorrência. Eu estou traduzindo

concorrência como mercado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - No meu modo de ver não é... O cartel

forma preço.

O SR. RUBENS OCHINI - Como eu estava dizendo, a composição dum

preço tem que levar em consideração a prática de mercado. Outro aspecto

fundamental são os custos inerentes a essa produção. Então, se existem impactos

no preço, seja positivos ou negativos, eles certamente são oriundos dessas duas

análises, e a decisão da empresa é de aumentar, diminuir ou permanecer com o

preço.  Quando o senhor se refere à redução de preços de matérias-primas no

mercado, nas importações feitas, é importante lembrar que, particularmente em

1999, houve uma desvalorização realmente expressiva da moeda nossa, real. E

certamente impactou os custos de vários produtos mesmo, porque muitos deles são

importados. Quer dizer, o impacto é direto e inevitável. Não por isso, a empresa —

aí eu posso falar apenas pela minha empresa, Janssen-Cilag — repassou aos

preços essa desvalorização que ocorreu e que afetou sobremaneira os nossos

preços, os nossos produtos. Eu diria até que a companhia deu a sua dose de

contribuição pra população brasileira na majoração muito aquém da desvalorização,

que foi ao redor de 50%, na época, cujos preços não aumentaram nessa

magnitude.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra a nobre

Deputada Vanessa Grazziotin. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, companheiros e companheiras. Eu gostaria, Sr. Rubens, é que nós

temos doze minutos ao todo, para as minhas perguntas e respostas de V.Sa., de
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que o senhor fosse o mais sintético possível, para que possamos na melhor forma

aproveitar esses doze minutos. Vou repetir algumas perguntas, de forma muito

sintética, feitas já pelo Deputado que me antecedeu, Deputado Sérgio Novais. O

senhor sabia da reunião que aconteceu no dia 27 de julho de 1999?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputada Vanessa, como eu disse, era do meu

conhecimento que existiam os encontros. Da reunião específica do dia 27, não fui

comunicado.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - A sua secretária foi quem

expediu convite para todas as empresas. Não foram 21. Vinte e uma empresas

foram aquelas que estiveram presentes, através dos seus gerentes de vendas. Mas

foi a sua secretária que expediu toda a convocação, para todas as indústrias. O

senhor sabe me dizer que indústrias, para essas reuniões ou confraternizações, são

convocadas?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputada Vanessa, do meu conhecimento, o

Nilson, como participava destes encontros, tinha uma relação dos colegas de

trabalho dele. Quero crer que tenha sido essa a relação, mas não tenho essa

relação. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas é... Que relação seria

essa? O senhor não teria um norte pra nos dizer aqui? Que grupo costuma se

reunir?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu quero crer que eram as pessoas que estiveram

em um ou outro dos encontros que houveram ao longo desses quatro anos.

Certamente ele foi desenvolvendo relacionamentos e amizades com parceiros de

trabalho de outras empresas e tinha as suas informações de qual empresa

trabalhava.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E como que se chega a essa

situação de parceria, uma vez que elas aparentemente, pelo menos, são

concorrentes entre si?

O SR. RUBENS OCHINI - Acho que em qualquer atividade que a gente

desempenha, eu quero crer que entre advogados, existe esse sentimento de

parceria. Na medida em que comungam da mesma função no mercado, certamente

devem se considerar parceiros, opositores, como certamente V.Sas., como

Deputados, são parceiros, mas opositores de acordo com as suas condutas e

convicções políticas e pessoais.
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O que exatamente que une

essas pessoas ou essas empresas, então?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputada Vanessa, acho que é exatamente isso.

O que há em comum com essas...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Porque nós aqui nos

aproximamos porque trabalhamos numa mesma Casa, estamos juntos. E a

indústria, o que que as une?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu acho que o que as une são... porque elas

trabalham no mesmo mercado.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O que que a ABIFARMA tem

a ver com isso, Dr. Rubens?

O SR. RUBENS OCHINI - Desculpe, Deputada, a ver com o quê?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O senhor ouviu: o que que a

ABIFARMA tem a ver com isso, com essa proximidade?

O SR. RUBENS OCHINI - A ABIFARMA é uma entidade que congrega,

quero crer, acho que ao redor de cinqüenta empresas, nacionais e multinacionais,

que devem comungar de programas comuns, de pensamentos comuns.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E o senhor acha que, então,

talvez não seria esse o elo de ligação das diferentes empresas nacionais e

empresas estrangeiras? Não seria a ABIFARMA o elo?

O SR. RUBENS OCHINI - Entre empresas nacionais e empresas

estrangeiras?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Não, o senhor acabou de

falar que a ABIFARMA congrega tanto uma quanto a outra. 

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeito.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Eu lhe pergunto: não seria a

ABIFARMA o elo agregador desses laboratórios?

O SR. RUBENS OCHINI - Não. Não vejo necessariamente que estes

laboratórios, se estou entendendo a colocação, que participaram da reunião tinham

vínculo com a ABIFARMA. Quero crer que alguns...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Então, que que o senhor nos

diz, gostaria que  o senhor fizesse uma avaliação rápida, do fato de as empresas e

os laboratórios convidados serem somente aqueles associados à ABIFARMA? 
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O SR. RUBENS OCHINI - Olha, Deputada Vanessa, eu não tenho

conhecimento nem poderia debater aqui se, de fato, todas as empresas que foram

convidadas para a reunião eram de fato associadas à ABIFARMA. Eu... Essa

análise eu não poderia fazer, mas se tivesse a relação...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Nem posteriormente o

senhor não fez essa análise?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, eu não tive acesso a esta convocação. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Não teve acesso. Então, o

senhor não conhece a ata da reunião?

O SR. RUBENS OCHINI - À ata da reunião tive ciência através da

correspondência que o laboratório Bristol enviou ao nosso Presidente, na época,

que me chamou a respeito desse documento, onde lá estava anexado a ata. Não

me lembro de ter visto nenhuma convocação.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Então, o senhor confirma

que a primeira vez que o senhor teve contato com a ata foi quando o laboratório

Bristol mandou uma correspondência a sua empresa?

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeitamente.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Nem o senhor..., nem o Sr.

Nilson, nem o Sr. Ney não lhe passou uma cópia logo depois da reunião?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, não me passaram cópia da reunião.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - O senhor confirma...

O SR. RUBENS OCHINI - Sim.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - ... que o senhor não

recebeu, através de nenhum dos dois funcionários da empresa, cópia da ata.

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeito.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas, enfim, voltando, ele

dizia que foi a sua secretária não somente que fez as convocações...

O SR. RUBENS OCHINI - Hum.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ... mas que reservou a sala

na Fundação Getúlio Vargas, enfim, que organizou toda a reunião, tendo, inclusive,

um dos participantes da sua empresa, o Sr. Ney Pauletto, tendo sido ressarcido

pelo almoço. Mesmo assim, o senhor não sabia da reunião? Sua secretária nunca

nem comentou com o senhor?
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O SR. RUBENS OCHINI - Não, a respeito da reunião, não. A respeito do

ressarcimento, os funcionários têm como prática submeter um relatório eletrônico

de aprovação das despesas que ele incorreu durante aquele período, seja de

combustível, seja de almoço, pedágio, o que for. Essa discriminação da nota fiscal

não vem neste momento ao meu conhecimento. Se há alguma coisa que me chama

a atenção, eu posso fazer uma solicitação para esclarecimento. Se não, não. Se

tinham notas de refeições, era normal que eles, na função deles, exercessem esse

direito e fossem ressarcidos.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Uma opinião pessoal sua eu

gostaria de ouvir. O senhor falou muito, nós ouvimos isso muito aqui, lemos em

todos os depoimentos prestados à Polícia Federal pelos participantes da reunião do

dia 27, que tentam dizer que aquilo era uma reunião informal, que isso é um ato

comum entre essas pessoas que o senhor não sabe dizer por que elas têm um elo

entre si, que faz com que se encontrem e se confraternizem periodicamente. Mas

essa reunião foi diferente, porque ela teve uma pauta predeterminada, teve um local

para acontecer, que foi estipulado, reservado. Teve uma ata, queiram ou não

admitir, teve uma ata, que foi posteriormente distribuída a todos os participantes,

queiram ou não também admitir. O senhor acha que aquele foi mais um encontro de

confraternização?

O SR. RUBENS OCHINI - Sra. Deputada, eu posso... Na verdade, eu tenho

que fazer essa reflexão à luz dos fatos. Eu, quando tomei conhecimento da ata,

através da correspondência da Bristol, chamei o Sr. Ney Pauletto, porque lá

constava como relator, para me explicar o que tinha acontecido. É óbvio que, na

minha posição, e na própria posição dele, ele não deveria ter-se conduzido daquela

maneira. Quer dizer, escrever uma ata, como a senhora falou, e que é inegável, ela

existe, foi a expressão eventual ou interpretação dele do que foi discutido lá, era

uma coisa inadequada que feria até uma conduta da nossa própria companhia. Daí

a advertência que ele recebeu por isso.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - A advertência foi escrita?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, a advertência foi verbal.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Somente verbal. O senhor,

como gerente comercial da empresa, certamente o senhor domina o nível de

vendas na empresa. Perfeito. O senhor domina?

O SR. RUBENS OCHINI - Sim.
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Naquele momento, a

empresa passava por um período bom ou ruim do ponto de vista comercial, do seu

faturamento? As vendas aumentavam, as vendas caíam?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu diria que, naquele, estamos falando de agosto,

eu diria que as vendas estavam relativamente alinhadas com os objetivos que a

gente tinha. Nada que pudesse ser um grande sinal de alerta.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Não houve uma queda nas

vendas?

O SR. RUBENS OCHINI - Olha, é difícil precisar desta forma. Se há... O

comportamento de vendas de uma empresa não é homogêneo, ele não é suscetível

apenas de uma ou outra interferência do mercado. Existe uma série elementos que

podem interferir nesse desempenho. Não diria que especificamente tivesse

acontecido algo que fosse expressivo, marcante, que pudesse alertar que algo

estava profundamente errado. Não, acho que esse comportamento...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Nada? Nem aquela

propaganda dos "falsos genéricos", como os senhores costumam dizer?

O SR. RUBENS OCHINI - Aquela propaganda...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Não ameaçou o nível de

vendas?

O SR. RUBENS OCHINI - Acho que a senhora colocou uma palavra correta,

acho que ela era uma ameaça, porque, na medida em que impingia à farmácia uma

autonomia de substituição de receita, na medida em que se anunciava nas

farmácias "aqui temos genéricos", sem ter sido regulamentado até aquela data,

certamente poderia modificar o comportamento das vendas de qualquer laboratório.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - E, Dr. Rubens, diante de

uma ameaça dessas, que, para uma empresa, nada mais sério e grave, queda de

vendas, diante de uma ameaça dessas, o senhor, como um diretor, que medidas

tomaria, para fazer frente, tentar prevenir essa tal ameaça?

O SR. RUBENS OCHINI - Seria nosso papel alertar as autoridades

sanitárias, e assim quero crer que foram feitas através da própria ABIFARMA, de

que o que estava acontecendo naquele momento era uma falsa propaganda, uma

propaganda enganosa.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - E, além disso, o que mais?
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O SR. RUBENS OCHINI - Acho que não é de competência das empresas

procurarem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Nobre Deputada, dez

minutos.

O SR. RUBENS OCHINI - Não é competência das empresas, por uma

questão dessa natureza, se manifestar contra quem quer que seja. Acho que tem

que ser dado ciência às autoridades competentes para que fossem dadas as

devidas providências, exatamente como aconteceu na época dos medicamentos

falsificados. Nós, como empresa, não poderíamos fechar uma farmácia, proibir

alguma coisa que não é da nossa função, não é da nossa alçada. Cabe a nós

alertar as autoridades pra isso.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas, certamente, Dr.

Rubens, medidas como essa discutida nessa reunião do dia 27, aliada à

propaganda que a ABIFARMA, cuja sua empresa é associada, fez pelos meios de

comunicação deste País, também seriam medidas importantes a fim de rever ou

não permitir essa queda nas vendas. Agora, um dado aí: eu gostaria que o senhor

nos enviasse — certamente não tem como nos responder, mas enviasse por escrito

— qual foi o faturamento dos três últimos anos da empresa e o faturamento mensal,

o anual e o mensal, porque a gente precisa localizar quando é que se deu a queda

nas vendas, porque os números gerais com que nós trabalhamos não contam que

houve uma queda de venda de todo o setor no ano de 1999 de dez e poucos

bilhões pra 8,5 bilhões aproximadamente. Então, que o senhor me mandasse que

eu quero ver, na sua empresa, a Janssen, quando foi que aconteceu essa queda na

venda de produtos. E, concluindo, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer duas

perguntas também bem objetivas em relação aos salários dos gerentes da

empresa, particularmente gerentes de venda. Qual é o salário que a Janssen-Cilag

paga ao gerente de venda?

O SR. RUBENS OCHINI - Olha, Deputada, esta informação a respeito de

salário dos funcionários eu teria o maior prazer de encaminhar à Comissão. Eu

preferia não declinar, porque isto é uma política salarial da empresa.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, mas eles já declinaram,

12 mil reais, em torno de 12 mil reais. Seria isso o que o gerente ganha? Já foi

declinado aqui. O senhor deve ter lido. O senhor leu todas as notas taquigráficas.

O SR. RUBENS OCHINI - Não, não li as notas taquigráficas, mas...
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Então, o senhor nos

responda uma coisa: o salário, ele é fixo ou ele tem uma parte variável, dos

gerentes de vendas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tempo concluído,

nobre Deputada.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Pois não, já estou...

O SR. RUBENS OCHINI - O salário é fixo.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não tem nenhuma parte

variável?

O SR. RUBENS OCHINI - Não.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - No salário dos gerentes de

venda?

O SR. RUBENS OCHINI - Não.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Perfeito. Eu gostaria de

cumprir o tempo e vou cumprir, Sr. Presidente. Por isso abro mão dos meus últimos

questionamentos. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

Com a palavra o nobre Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.

Deputados, Sr. Nelson...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É Rubens.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Nelson Ochini.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Rubens Ochini. Nelson

sou eu. Não tenho nada que ver com esse negócio.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Foi um erro e jamais um ato

falho. Sr. Rubens, o senhor apresentou aí um vídeo onde o senhor usou a palavra

do Dr. Vecina pra convencer a CPI que não havia ainda, de acordo com a lei,

genéricos. Mas o senhor também disse na sua exposição que havia uma

propaganda enganosa, partindo desta constatação de ainda não estar vigorando a

Lei dos Genéricos, e em certa altura o senhor faz menção que esta é uma

propaganda enganosa. Daí a minha pergunta: na sua opinião, a propaganda que foi

feita pela indústria farmacêutica, ela foi uma reação coordenada ou não da indústria

farmacêutica representada pela ABIFARMA? A ABIFARMA desenvolveu uma

campanha. Na sua opinião, foi ou não uma reação coordenada?
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O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Arlindo Chinaglia?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Isso.

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Arlindo, eu não acredito que a

ABIFARMA faria uma reação ou uma propaganda como reação. Como a questão

dos genéricos era uma lei que tinha sido promulgada acho que em fevereiro do ano

de 99, quer dizer, a lei por lei já existia, a preocupação da ABIFARMA, em

representando a indústria farmacêutica no Brasil e alinhada com o Ministério da

Saúde, era garantir efetivamente que os produtos genéricos fossem devidamente

esclarecidos aos médicos e à população.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Na sua opinião, a propaganda

da ABIFARMA esclareceu à população que eram genéricos?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu entendo que sim.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Via Ratinho, Faustão, etc., onde

— o senhor não apresentou, mas nós nos lembramos — o conteúdo era "Não deixe

trocar o remédio que o médico receita". Isso era orientar quanto a genéricos e,

enfim, a uma boa prática com referência ao consumo de medicamentos?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Arlindo, acho que a campanha da

ABIFARMA não se resumiu a Ratinho e Faustão.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O que mais que houve?

O SR. RUBENS OCHINI - Foram distribuídos folhetos aos médicos que

alertavam a respeito da Lei de Genéricos, do procedimento...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Então, do ponto de vista... Me

perdoe. É verdade o que o senhor está falando, que também passou pra médicos.

Agora, do ponto de vista de opinião pública, o que é que teve mais peso? Foram os

programas populares ou não?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu acredito que, na medida em que a legislação

assim obriga os medicamentos serem prescritos, serem adquiridos sob prescrição

médica, exclusivamente uma mensagem àqueles que têm o poder da prescrição

que deveria ser esclarecido efetivamente a questão da Lei dos Genéricos. Mas,

considerando que existem outros produtos que não se enquadram necessariamente

nesta política de prescrição médica, quer dizer, produtos que estão isentos dessa

necessidade, era importante que o consumidor tivesse ciência, até porque ele, indo

à farmácia, não fosse mal orientado a utilizar um produto que eventualmente fosse

aquele pra que ele deveria se utilizar. Eu acho que a campanha atingiu diversas
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categorias, sejam os profissionais, que são os médicos, seja o próprio consumidor,

no sentido de tornar pública a questão da Lei dos Genéricos.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu vou fazer um pedido ao

senhor, porque eu estou fazendo perguntas bem diretas e o senhor está dando

algumas voltas. O senhor não me respondeu qual é que teria maior impacto na

opinião pública: é a campanha nos programas populares ou são panfletos

endereçados aos médicos? Assim, um ou outro, por favor.

O SR. RUBENS OCHINI - Uma resposta óbvia é claro que é aquela que

utiliza-se de meios de divulgação de mídia plena.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Isso. Então vamos à obviedade.

Mas agora vamos sair um pouco da obviedade. Veja: se a propaganda era para

atingir o grande público, no sentido de que não houvesse a troca de medicamentos,

e o senhor acabou de dizer que havia medicamentos, como há, que não são

necessários, na sua opinião, receita médica, isso estaria reforçando a

"empurroterapia", os BOs? Porque era nítido que se orientava contra os genéricos,

porque ali não fez a defesa dos genéricos. Defendia o que tem no mercado. E todos

aqui já sabem que no mercado também tem BOs, também tem "empurroterapia".

Daí a minha pergunta: a campanha da ABIFARMA ajudava a população ou ajudava

a indústria farmacêutica a vender os seus produtos?

O SR. RUBENS OCHINI - Acho que é uma terminologia muito comum pra

quem trabalha na indústria. Talvez eu não tenha me expressado a quem não é do

ramo. Quando eu falo que tem produtos que estão dispensados de prescrição

médica, não necessariamente nós estamos falando desses produtos BOs.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas não excluiu? Não

necessariamente exclui? É verdade que...

O SR. RUBENS OCHINI - Não necessariamente os excluí.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Exato.

O SR. RUBENS OCHINI - Os produtos, por exemplo, analgésicos estão

dispensados de prescrição médica. Os produtos antigripais estão dispensados de

prescrição médica.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Há controvérsias, até porque

uma cefaléia pode ser um aneurisma cerebral.

O SR. RUBENS OCHINI - Desculpe, Deputado. O Ministério da Saúde dá

esta prerrogativa a estes registros de produtos, àqueles que não necessitam de
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prescrição médica. Eles não vêm com uma tarja vermelha escrito "venda sob

prescrição". Isso não é o laboratório que decide.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Claro.

O SR. RUBENS OCHINI - Mas concordo com V.Exa. em que a anamnese do

médico é a melhor maneira de se poder fazer o tratamento correto.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Ok. Veja, o sentido das

perguntas da propaganda da ABIFARMA é estabelecer a relação com aquela

reunião de representantes de 21 empresas. O senhor, no seu depoimento, procurou

caracterizar que aquilo era uma reunião de representantes de vendas ou algo

assemelhado. Pode mudar o termo, mas eram profissionais da área. Mas, em certa

altura, o senhor se referiu a empresas. Eu vou perguntar: aquela reunião era uma

reunião, digamos, de confraternização ou era uma reunião de trabalho?

O SR. RUBENS OCHINI - Olha, Deputado, como eu não estive presente à

reunião, eu não poderia fazer esse julgamento. Mas quero crer que, pelo

conhecimento que tinha dos encontros que os gerentes de venda tinham ao longo

dos anos, aquela seria outro encontro pra se trocar informações, como sempre

houve.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA  - Isso.

 O SR. RUBENS OCHINI - Eu não poderia julgar essa reunião.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Agora, vamos tentar então

aprofundar juntos. Uma reunião que tem profissionais que só são da indústria

farmacêutica, que tem cargos de gerência com grau de equivalência, que tem

horário para começar a reunião, tem convocação, tem horário para começar, tem

horário de almoço, volta à tarde e tem horário para terminar, realizada na

dependência da Fundação Getúlio Vargas, um coffee-break antes, isso é uma

confraternização entre amigos ou uma reunião de trabalho?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Chinaglia, é... é difícil...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Numa terça-feira?

O SR. RUBENS OCHINI - É difícil precisar se o objetivo — e não estando lá

— era de fato um trabalho. O fato de ter sido marcado um dia de semana, ter sido

feito na Escola Getúlio Vargas, com uma pauta, como o senhor está colocando,

quero crer que nunca tinha havido anteriormente. Então, não posso dizer que isto

era comum ou não era comum. Eu quero crer que não, mas...
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Veja, o senhor está procurando

evidentemente não caracterizar que ali era uma reunião de empresas, porque

evidentemente seria da sua parte um ato inadequado, do ponto de vista de

defender o interesse que o senhor... da qual o senhor é diretor. Mas o senhor está

procurando não ferir a sua inteligência em demasia nem a nossa, mas vamos então

continuar. Veja, terça-feira, horário comercial, onde o Sr. Ney Pauletto, quando eu

perguntei, ele acabou dizendo que ele tinha pedido ressarcimento do almoço dele.

Bom, então, veja, o senhor, como gerente, ou qualquer um de nós ou como até

donos de uma empresa... Veja, uma pessoa sai de um determinado Estado e vai

pra outro, com despesas pagas, com horário pra começar a reunião, pra terminar,

como já dissemos, isso pra mim é uma reunião de trabalho, porque não é muito

estranho que... Se fosse uma confraternização, poderia ter gente da indústria

farmacêutica, poderia até ter médicos, poderia ter até, digamos, engenheiros,

arquitetos ou cobrador de ônibus, alguma coisa — é uma confraternização. Eu

insisto porque o senhor nem está tentando, né? Aquilo não era uma reunião de

confraternização, era uma reunião de trabalho. Obrigado, Presidente. A partir dali,

onde se discutiu a questão de distribuidoras, de genéricos... E foi após aquela

reunião que houve aquela campanha, aquela campanha. O que foi tratado naquela

reunião, da mesma maneira que o senhor tratou aqui, aquilo que por vocês é

caracterizado como propaganda enganosa. Daí a conclusão inapelável: é que foi

uma reação articulada a partir daquela reunião, porque o senhor tem notícia de

alguma outra reunião entre as empresas onde se discutiu a campanha publicitária

feita e coordenada pela ABIFARMA?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, não tive conhecimento, quero crer ...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Veja, se o senhor, que é

gerente, diretor comercial, não tem conhecimento, é forçoso para nós concluirmos

que a reunião que preparou aquela campanha foi, entre outras, pelo menos essa.

Pode até não ter havido outra, mas essa com certeza houve.

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Chinaglia, eu não colocaria nesses

termos porque nenhum dos gerentes, quero crer, que estavam lá — eu vou poder

falar dos dois, na época funcionários da Janssen-Cilag, Nilson e Ney — tinham

autoridade para discutir estes temas. Quer dizer, não são eles, não eram eles os

responsáveis por definir diretrizes e políticas comerciais na companhia. Então...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA  - Eles nem são ouvidos?
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O SR. RUBENS OCHINI - São ouvidos, mas não têm poder nem autoridade

para definir essas coisas.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Então?

O SR. RUBENS OCHINI - Não tinham os dois na época, hoje... 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Veja, então vamos agora... A

Janssen-Cilag contribuiu ou não para a propaganda coordenada pela ABIFARMA,

financeiramente.

O SR. RUBENS OCHINI - Quero crer que a minha empresa, como as demais

associadas à ABIFARMA, deve ter contribuído, porque ... 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Isso. Quem tomou a decisão na

sua empresa?

O SR. RUBENS OCHINI - Acho... Não houve decisão na empresa. Quero

crer que... Olha, Deputado, a ABIFARMA...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sai dinheiro fácil assim lá?

O SR. RUBENS OCHINI - A ABIFARMA, ela é uma congregação dos... das

empresas. Quem representa a Janssen-Cilag na ABIFARMA era o presidente da

companhia na época. Se houve concordância dele em participar e custear partes

daquela, daquela despesa, certamente assim foi feito. Foi uma decisão que ele

tomou como presidente da empresa, e participante da ABIFARMA.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Finalmente, Sr. Presidente, eu

quero perguntar ao Sr. Rubens Ochini — me perdoe, que eu errei na primeira

intervenção o seu nome. Veja, como é, qual o grau de responsabilidade a

Janssen-Cilag na organização daquela reunião? Por quê? Foi dali que saiu a

convocatória, foi dali que saiu dois representantes — normalmente as indústrias

não tinham além de um; a Janssen era uma que tinha dois —, e foram os dois que

fizeram a ata. O senhor não tem nada a ver com isso? São dois subordinados,

digamos, muito ativos, e o senhor não tem nada a ver com isso?

O SR. RUBENS OCHINI - Olha, Deputado...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - E nem a empresa?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Chinaglia, eu tenho que reconhecer que

o raciocínio lógico que V.Sa. tece é procedente. Seria pouco crível, né? Mas,

primeiro, o Sr. Ney estava na reunião porque estava num programa de

desenvolvimento para substituir o Nilson. Se assim não o estivesse, se ele tivesse

continuado na área de promoção médica exclusivamente, certamente ele não teria
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participado daquela reunião. Ele só estava lá porque ele já estava num programa de

desenvolvimento, na medida em que já sabíamos que Nilson queria se desligar da

empresa. Então, acho que é por esta razão primeiro por que duas pessoas

presentes na reunião. Quer dizer, nada especial.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Agora, tem a questão da ata e a

questão da convocatória. O fato...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu peço ao Deputado

que...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu já concluí, Presidente. É que

é só para lembrar o Sr. Ochini.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem V.Exa. a palavra.

Apenas para que eu seja igual pra todos, Deputado. Eu lamento ter que

interrompê-lo, profundamente.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Poderíamos aguardar a

resposta dele?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pois, não. Sim, claro.

O SR. RUBENS OCHINI - A convocação quero crer que foi realizada pelo

Nilson, acho que, pelo depoimento dele, a próprio pedido dos colegas dele, dos

outros gerentes quando foram, quando acertaram de se reunir novamente nos

encontros que tinham. Quero crer que tenha sido por esta razão. Então, a

convocação, por esta razão; a presença dos dois, por esta razão.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, cinco segundos,

para concluir. Sr. Ochini, veja, há uma contradição flagrante quando o senhor — e

aqui já foi apontado pelo Deputado Sérgio —, quando o senhor falou que havia um

conceito, havia um momento. O senhor colocou um vídeo, para que nós

assistíssemos, onde o senhor procurou mostrar que havia uma propaganda

enganosa. Houve a reunião (na sua opinião, propaganda enganosa), houve a

reunião, houve uma propaganda coordenada pela ABIFARMA, e aí o senhor fala:

"Olha, a reunião foi organizada pelo Sr. Nilson porque os colegas dele pediram".

Veja, ali era uma reunião de representantes de empresas de altíssimo nível.

Portanto, não cabe, na minha opinião, tentar caracterizar ou como algo espontâneo

ou como algo, como uma ação entre amigos. Era uma reunião entre empresas que

tinham lá seus representantes e que foi chamada por alguns que eram seus

subordinados.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado.

Com a palavra o nobre Deputado Geraldo Magela.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Rubens, qual foi a data do

programa que V.Sa. exibiu?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Magela, eu não tenho exatamente a

data, mas quero crer que foi no mês de outubro. Acho que está escrito no início...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Outubro de que ano?

O SR. RUBENS OCHINI - De 1999.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - A reunião foi em que mês?

O SR. RUBENS OCHINI - Julho de 1999.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Por que o senhor trouxe o vídeo?

O SR. RUBENS OCHINI - Para me dar oportunidade de refazer a colocação

que eu fiz no início. Lendo o depoimento do Sr. Ney Pauletto à Polícia Federal,

ficava claro que as pessoas que estavam lá não estavam preocupadas em boicotar

lei de genéricos. Acho que era a preocupação e a indignação daqueles gerentes

saberem que estavam sendo divulgados, desde aquela época — nós estamos nos

remetendo a julho aí —, propaganda enganosa a respeito de medicamentos

genéricos sem eles estarem efetivamente sequer regulamentados quando foram

feitos, em agosto. Eu peguei este depoimento, esta entrevista, apesar de ter

acontecido em outubro, três meses depois da reunião em si, mas porque nesta

época, em outubro, ainda era objeto de discussão e trabalho dessas empresas,

divulgando genéricos sem assim o serem.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor... qual é o faturamento

anual da Janssen-Cilag?

O SR. RUBENS OCHINI  - Deputado Magela, como eu havia comentado

com a Deputada Vanessa, eu terei o máximo prazer de encaminhar à Comissão

estes dados. São dados confidenciais da empresa. Como é uma audiência pública,

eu preferia declinar, mas teremos o máximo prazer de encaminhar essas

informações.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O sigilo fiscal da empresa já foi, já

foi quebrado, e eu quero informar a V.Sa. que ambos os depoentes que vieram aqui

falar sobre essa reunião já declinaram valores. Eu quero é conferir.

O SR. RUBENS OCHINI  - Não sei se o Sr. Ney Pauletto falou de valores da

empresa, de faturamento. Mas posso, apesar desta colocação que eu fiz, porque é
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uma informação realmente confidencial da empresa, dizer que o faturamento da

Janssen-Cilag em 1999 foi ao redor de 290 milhões de reais.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - 290 milhões de reais. O senhor...

o senhor tem conhecimento que formação de cartel no Brasil é crime?

O SR. RUBENS OCHINI  - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor tem idéia de quais as

penalidades para uma empresa como a Janssen-Cilag, se comprovado que ela

participou de formação de cartel, que pode acarretar?

O SR. RUBENS OCHINI  - Sei de algumas.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Quais, por exemplo?

O SR. RUBENS OCHINI  - Multas, de 1 a 30% do faturamento é um número

que eu tenho conhecimento. Não sei que outro tipo de penalidade. Não estou a

par...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor não tem idéia... A

formação de cartel, portanto, é indesejada pelo menos de ser comprovada pela

Janssen-Cilag?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu diria que a formação de cartel obviamente é

indesejada e não é uma prática que se deva fazer.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - A empresa, então, teria todo o

interesse em retirar o seu nome de qualquer possibilidade de formação de cartel?

O SR. RUBENS OCHINI  - Eu acho que a empresa tem todo o direito e a

intenção de esclarecer todos os fatos para que se comprove que não houve cartel.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Essa foi a razão da demissão do

Sr. Nilson?

O SR. RUBENS OCHINI  - Não, em absoluto. O Sr. Nilson, como eu havia

dito, havia solicitado...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não tem nada de novo a

acrescentar? Não foi...

O SR. RUBENS OCHINI  - Não, não. Absolutamente, absolutamente.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Qual é a sistemática de... de

controle dos trabalhos dos subordinados de V.Sa? Normalmente o senhor se reúne

com eles em que periodicidade?

O SR. RUBENS OCHINI  - Por volta de uma vez por semana.
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Uma vez por semana.

O SR. RUBENS OCHINI  - Uma reunião mais formal, vamos dizer assim.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E informal?

O SR. RUBENS OCHINI - Ah, durante o dia-a-dia na presença de quem

estiver no escritório. Posso eu não estar, pode ser que alguém não esteja.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Isso não ensejaria nenhum tipo

de conhecimento da participação dos funcionários daquela reunião?

O SR. RUBENS OCHINI  - Não, em absoluto, como em nenhuma das outras

vezes.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor reconhece aquele

evento como reunião?

O SR. RUBENS OCHINI  - Ah, eu prefiro colocá-lo como encontro, apesar

de, como o Deputado Chinaglia colocou, o fato de ter ocorrido num horário de

expediente, vamos colocar, porque eram nove horas da manhã, não parece muito

convincente de que tenha sido uma coisa simplesmente de confraternização,

porque eu tenho que admitir que nove horas da manhã numa terça-feira não é bem

confraternização. Mas...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu quero... quero lembrá-lo que,

respondendo ao Deputado Arlindo Chinaglia, o senhor disse que naquela reunião,

textualmente, o senhor disse isso, naquela reunião estavam lá o Sr. Ney e o Sr.

Nilson, porque era necessário que os dois estivessem, porque o Sr. Ney iria

substituir o Sr. Nilson. Foi uma afirmação do senhor. Por que o senhor fez essa

afirmação?

O SR. RUBENS OCHINI  - Porque, dentro do programa de desenvolvimento

de uma pessoa que ia ocupar a gerência de vendas, todas as responsabilidades

que um gerente de vendas tem deveriam ser passadas a ele, desde a visita a

clientes, visita a fornecedores, conhecer...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - É orientação da empresa,

naturalmente.

O SR. RUBENS OCHINI - Eu não sei se é orientação da empresa. Nós

nunca definimos qual é esta partilha de informações e de conhecimento que um

profissional adquiriu ao longo de vinte e três anos pra outro que vai ocupar aquela

função. Essa pessoa tem que conhecer como funciona o faturamento...
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas se era um encontro informal,

se era um encontro informal, o senhor reafirma a mesma necessidade de estar

presente o Sr. Ney?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu diria que era uma oportunidade dele conhecer

outros gerentes das outras empresas. Não vejo por que...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor está dizendo isso como

gerente comercial da Janssen?

O SR. RUBENS OCHINI  - Sim.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - É a visão do gerente comercial?

O SR. RUBENS OCHINI - Sem dúvida. Eu acho que é importante nós

conhecermos aqueles que são nossos parceiros de trabalho.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor... A empresa da qual o

senhor é gerente trabalha com genérico em alguma parte do mundo?

O SR. RUBENS OCHINI  - Não, Deputado Magela. A Janssen-Cilag, por ser

uma empresa de pesquisa, tem que fazer uma opção de investimento. Ou ela vai se

dedicar à pesquisa de novos fármacos que, certamente, necessitam de altos

investimentos e tempo pra fazer isso, ou vai se dedicar a outro tipo de

medicamento. Nós na Janssen-Cilag não temos genéricos em nenhum lugar do

mundo.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Em nenhum lugar do mundo. O

senhor acha que a entrada dos genéricos no Brasil pode significar perda de

mercado da Janssen?

O SR. RUBENS OCHINI  - Olha, eu diria que não, por uma razão. Acho que

é de conhecimento de V.Sa., dos Deputados, que uma grande parcela da

população brasileira não tem acesso a medicamentos. Então, quero crer que a

entrada de genéricos pode ampliar o mercado. Pelo contrário, vai proporcionar

oportunidade e acessibilidade a pessoas que hoje não têm esse acesso. Diria mais:

uma empresa de pesquisa, por acreditar na pesquisa e por defender patente, ela

tem que assentir e concordar com a presença de genéricos, porque uma patente

não é vitalícia.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor... O senhor reconhece

que naquele depoimento, naquele programa que o senhor apresentou, tinha três

pessoas: um que era o representante do Governo, um representante do Conselho
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Federal de Farmácia e outro de um laboratório. O senhor trouxe este vídeo pra dizer

que ainda naquele momento havia propaganda enganosa. De quem?

O SR. RUBENS OCHINI  - O vídeo não vai demonstrar... No vídeo não vai

demonstrar que havia propaganda enganosa. O que está demonstrado...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas o senhor afirmou isso.

O SR. RUBENS OCHINI  - Não. 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor está então mudando...

O SR. RUBENS OCHINI - Não, não estou mudando, Deputado Magela, acho

que, quando da minha exposição, eu disse que na época existia propaganda

enganosa. Quero crer que até foi um requerimento do Deputado Alceu Collares...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Propaganda enganosa de quem?

O SR. RUBENS OCHINI  - ... a respeito dos materiais que eram divulgados.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - De quem?

O SR. RUBENS OCHINI - De alguns laboratórios, entre eles aquele que

apareceu, Laboratório Teuto.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor, então, afirma que o

Laboratório Teuto cometeu crime contra a economia popular por propaganda

enganosa?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu não saberia qualificar o enquadramento da

propaganda que ele fez. Eu disse que...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor afirmou o Teuto fez

propaganda enganosa em relação aos genéricos. O senhor reafirma?

O SR. RUBENS OCHINI  - Esta é a minha opinião, tanto que...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, não. Aqui nós não estamos

trabalhando com opinião. O senhor está sob juramento. O senhor afirma ou não

afirma isso?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Magela, quando eu digo que havia

propaganda enganosa,...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Dr. Rubens, o senhor me

desculpe, mas eu não quero opinião do senhor.

O SR. RUBENS OCHINI  - Perfeito.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não quero opinião. O senhor

afirma ou não afirma? Houve ou não houve propaganda enganosa?
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O SR. RUBENS OCHINI  - Houve propaganda enganosa, na medida...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Da Teuto?

O SR. RUBENS OCHINI  - Sem dúvida, tanto que a Vigilância Sanitária em

São Paulo assim solicitou e obrigou a retirada de toda a propaganda desse

laboratório que existiam nas farmácias.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Que dizia que tinha genéricos?

O SR. RUBENS OCHINI  - Que dizia que tinha genéricos.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor, ao trazer...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa., nobre

Deputado, já ocupa por dez minutos.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ... o vídeo, o senhor... o senhor

quis mostrar que o Laboratório Teuto insistia em propaganda enganosa?

O SR. RUBENS OCHINI  - Perfeito.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E por que o senhor traz isto para

a reunião que não está discutindo se tem ou não tem propaganda enganosa? O que

o senhor quer ao trazer essa denúncia neste momento quando o que nós estamos

investigando é se o laboratório que o senhor, para o qual o senhor trabalha participa

ou não de uma operação pró-cartel?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Magela, por uma questão muito

simples: acho que era meu papel elucidar esta Comissão a respeito do que era a

divulgação como genérico na época sem o ser. Daí a dedução, que eu entendo

desta Comissão, de que havia uma intenção de se atacar genéricos. Mas, quando

está sendo colocados genéricos, eu estou querendo frisar que não é ...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor não está desviando a

atenção? Nós estamos é investigando se a empresa do senhor participou ou não de

cartel. O senhor vem e denuncia outro laboratório. O senhor não está desviando a

atenção.

O SR. RUBENS OCHINI - Não. Estou querendo esclarecer que, na época,

quando se falava de genéricos, não era a lei de genéricos que estava em questão.

Eram de laboratórios ...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas isso não está em discussão

nesta audiência.
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O SR. RUBENS OCHINI - Puxa! Eu quero crer que o que está sendo

colocado, pelo menos do que eu já ouvi desta Comissão, diz respeito que os

laboratórios se reuniram para boicotar genéricos.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Para formar cartel, com

evidências de formação de cartel, onde poderia estar a ação de boicote aos

genéricos, de repressão a descontos concedidos pelas UNIMEDs e — que eu

espero que outros Deputados até possam aprofundar — e, inclusive,...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tempo esgotado,

Deputado. Peço que conclua.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ... boicote a distribuidores. Era

essa...

O SR. RUBENS OCHINI - Não. O assunto em pauta, quando eu coloquei,

era pra...Desculpe, acho que não estou sendo claro.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor, na verdade, está é

desviando.

O SR. RUBENS OCHINI - Não, não estou desviando.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor tem é que dizer se a

Janssen-Cilag participou ou não de uma reunião, foi coordenadora ou partícipe de

uma reunião de formação de cartel. O senhor tentou, com o vídeo, desviar a

atenção da CPI para a questão dos genéricos. Aí eu faço algumas perguntas para

finalizar, já que o meu tempo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Peço que conclua,

Deputado.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor considera que a ação

da Janssen-Cilag nesta reunião, na qual houve dos funcionários da Janssen-Cilag,

pode ou não ser caracterizada — como o senhor disse para o Deputado Arlindo

Chinaglia — como, de fato, ação pró-cartel? E pergunto mais: quanto é que a

Janssen-Cilag gasta com propaganda dos seus medicamentos? Quanto é que

gasta com propaganda direta com os médicos e qual é a forma dessa propaganda?

Além da primeira pergunta.

O SR. RUBENS OCHINI - Perdão, então eu perdi a primeira pergunta.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - A primeira é, exatamente, qual a

ação da Janssen-Cilag na reunião? E o senhor considerou, com o Deputado,
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respondendo ao Deputado Chinaglia, que aquilo, de fato, foi uma reunião e que o

raciocínio leva a que, de fato, houve uma reunião com aquela finalidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem a palavra o

depoente para concluir o seu depoimento com relação às questões do Deputado

Geraldo Magela.

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Magela, quando o senhor pergunta a

ação da Janssen-Cilag na reunião, a Janssen-Cilag na reunião não tinha nenhuma

ação, porque as pessoas que estavam lá não poderiam estar falando em nome da

Janssen-Cilag. Estavam, como gerentes, participando de um encontro. Eles não

tinham autorização e competência pra representar a empresa numa reunião. Na

questão de quanto se gasta na propaganda, eu não entendi direito, direta ou

indireta, mas eu encaminhei...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Propaganda geral e direta com os

médicos.

O SR. RUBENS OCHINI - Primeiro, toda a nossa propaganda é voltada aos

médicos. Por ser uma empresa que trabalha com produtos de pesquisa e produtos

de prescrição, o nosso trabalho está focado junto aos médicos. Estes dados de

investimento e representatividade da propaganda foram encaminhados a esta

Comissão sob a rubrica de "confidencial", porque este é um dado da companhia,

que determina. Mas, certamente, acho que vocês terão acesso a essas

informações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Estão à disposição dos

Srs. Deputados para consultas.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, me permite uma

outra pergunta?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Se for muito rápido,

Deputado, senão não vou permitir.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Muito rápido, Sr. Presidente. Sr.

Rubens, o senhor veio aqui pra dizer se a Janssen-Cilag participou ou não de uma

ação pró-formação de cartel, que é crime no Brasil; acusou um laboratório de ser

criminoso, na medida em que fez propaganda enganosa. Aqui tem

ex-Governadores, ex-Deputados, pessoas com uma larga experiência. Eu faço uma

pergunta ao senhor: o depoimento do senhor... nós aqui tomamos conhecimento do

termo "BO", o "bom para otário". O senhor não avalia que todas essas afirmações
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do senhor, diante de todos nós, que queremos apurar isso, estariam sendo ou

poderiam ser caracterizadas como BO?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o

depoente, para concluir.

O SR. RUBENS OCHINI - A questão da terminologia do "BO", no meu

conhecimento, são produtos bonificados, mas, respondendo diretamente a sua

pergunta, não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o nobre

Deputado Vicente Caropreso.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Sr. Presidente, Sr. Relator,

Srs. Deputados, senhor depoente, pessoas ligadas à imprensa. Sr. Rubens, o

senhor tem telefone celular pago pela empresa?

O SR. RUBENS OCHINI - Tenho.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O senhor trocou ligação no

momento da reunião que estava acontecendo no dia 27 de julho com o senhor...

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Perdão. Desculpe, é o

braço da cadeira, que eu não enxergo. Pode prosseguir V.Exa. É o braço da

cadeira. Não é para acordar ninguém, não, Deputado. Desculpe, foi um equívoco.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O senhor tem... o senhor,

naquele dia, 27 de julho, o senhor trocou ligações durante a reunião para saber

como ia a coisa lá, essa reunião com esses dois subalternos?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, nem sequer, porque eu sabia da reunião.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Houve alguma ligação da

ABIFARMA durante o período da reunião para o senhor ou para algum superior

seu, ou vice-versa, do senhor pro Sr. Bandeira de Melo ou vice-versa?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, em absoluto. Nesta semana de 26 de julho

eu estava em férias. Eu não troquei ligações e não recebi ligações.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - O senhor recebeu, prévia ou

posteriormente ao encontro, pressão de matrizes estrangeiras para que

acontecesse essa reunião ou para que fosse feito algum tipo de pressão na mídia

ou internamente junto aos que fazem parte da ABIFARMA?

O SR. RUBENS OCHINI - Não.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - É só isso, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado

Caropreso. Com a palavra o Deputado Márcio Matos.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Sr. Presidente, Dr. Rubens, todos os

depoimentos aqui feitos pela ABIFARMA, pelo Sr. Ney, pelo Sr. Nilson, e agora pela

sua pessoa tentam colocar que esta reunião ocorrida na Fundação Getúlio Vargas

foi uma reunião de não muita importância, e o que a gente questiona seria essa

reunião com a presença de funcionários graduados dos diversos laboratórios, uma

agenda previamente divulgada, com ata, com horário comercial, e tentaram

transparecer à gente que isso era uma reunião informal, que não tinha nada a ver

com a coisa. Na verdade, em todos os laudos da análise dessas atas, inúmeras

situações levam a gente a ver que realmente existia um direcionamento de uma

formação de cartel contra a própria implantação do genérico e também com relação

ao mercado, à distribuição. Isso, nós temos evidências de tudo isso aqui. Mas uma

das evidências que os senhores tentam passar é que esta reunião foi pura e

simplesmente para combater a propaganda enganosa, que os senhores chamam,

dos genéricos, na época. Acontece que vários laboratórios brasileiros, nacionais, já

estavam produzindo similares com o nome genérico, e a lei anterior era tratado

como similar e genérico. E esses produtos eram colocados no mercado com licença

da Vigilância Sanitária. Então, após a entrada em vigor da lei de 99, nada mais justo

desses laboratórios continuarem a sua comercialização com o nome que eles já

tinham, que era "genéricos", o nome "genérico". Agora, o fato do conceito de

genérico, pela nova lei, exigir a bioequivalência, biodisponibilidade, como se esses

dois testes fossem o supra-sumo da qualificação de uma medicação, uma

medicação pode estar com a bioequivalência e a biodisponibilidade dentro do

normal e não servir pra nada. Acho que devia ter era a equivalência terapêutica, a

eficiência terapêutica. Mas, em suma, esses laboratórios continuaram

comercializando esse similar com o nome de "genérico", e eu acho que eles tinham

todo o direito de continuar dizendo que tinham o genérico. Entendeu? Então, eu

acho que a posição do grupo da ABIFARMA com relação, principalmente, ao

Laboratório Teuto e à Neo Química, foi uma posição de tentar isolar totalmente

esses laboratórios e, em conseqüência disso, por tabela, diminuir totalmente o

impacto do genérico que viria. Então, quer dizer, embora os senhores coloquem nas

suas colocações que o problema é o genérico similar, mas todo o impacto da

propaganda, principalmente da ABIFARMA, e isso que o senhor tenta colocar aqui
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no vídeo, mostra isso, na verdade, é uma coisa que estende ao genérico de uma

maneira geral, não é? Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso aí. E outra

coisa, rapidinho: todos da ABIFARMA, os representantes inclusive da área

econômica do Governo, chegaram aqui e colocaram que o preço do remédio é uma

questão de custo de produção e de mercado. Se nós dependemos apenas de 30%

de material importado, nós temos dados aí que o custo desse produto de

importação ficou mais ou menos estável em termos de dólar; nós temos evidências

aqui de que realmente existe um superfaturamento na importação desses produtos,

levando em consideração que não teve aumento extraordinário de impostos nesses

últimos quatro ou cinco anos, ou aumento de salários absurdos. Então, o custo da

produção não... só teve a desvalorização desse dólar em 99. Aí o senhor diz que o

mercado é outro fator que dá o preço. Qual o fator esse que não a própria

cartelização para aumentar esse preço, já que não teve nada assim de excepcional

que pudesse dizer que o aumento dos preços foi acima da desvalorização do dólar?

Porque o próprio Governo aqui e a ABIFARMA disse que a variação em termos

reais do medicamento é uma variação pequena. Então, eu pergunto ao senhor: o

preço desses medicamentos, de quatro ou cinco anos pra cá, o senhor acha que

teve aumento abusivo? O senhor acha, o senhor julga necessária a instalação de

uma CPI de Medicamentos para ver se realmente existe exacerbação desse

aumento abusivo? E o senhor acha que a informação que nós temos do Ministério

da Fazenda e da Saúde que o preço médio do medicamento em dólar no Brasil, de

93 para 99, passou de 1.25 para 6.70 dólares o preço médio de medicamento...

Concordo que teve na entrada no mercado medicamentos novos, mais modernos,

que, efetivamente, deve ter aumentado o valor médio. Mas o senhor não acha que

esse valor é extremamente exagerado para esse tipo, para essa, para esse

aumento abusivo, assim, do preço médio em dólar? Eu gostaria que o senhor

fizesse esse comentário.

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Márcio Matos, na primeira pergunta o

senhor comentava a respeito de produtos originais, similares, etc. É importante

fazer um esclarecimento. Isto também é muito claro para nós que trabalhamos na

indústria farmacêutica. Vamos colocar assim: naquela época existiam três tipos de

medicamentos, os que a gente pode chamar de originais de marca, os que eram

similares de marca e os que eram similares de denominação genérica. Essas três

figuras de produtos existiam naquela época. Hoje, cerca de dez dias atrás, foram
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lançados os primeiros genéricos. Talvez, pra V.Sa. seja um preciosismo, mas é

importante qualificar a diferença de um similar de denominação genérica e um

genérico. O genérico tem obrigatoriamente que atender quesitos de bioequivalência

e biodisponibilidade. Existe uma diferença grande entre um produto que tenha essa

qualificação e os demais. A questão e a colocação que eu me propus a fazer aqui

era que, naquela época, quando estes produtos poderiam ser divulgados, por assim

o serem produtos similares de denominação genérica, não poderiam se apropriar

da expressão "genéricos", que era matéria do Ministério da Saúde, empenhado,

após a própria lei de fevereiro de 99 estar em vigor, de que genérico seria uma

contribuição importante ao País. Isso é inegável. Agora, neste momento, onde é

colocado que genéricos passariam a ser uma contribuição importante, alguém que

tinha produtos classificados neste preciosismo como similares de denominação

genérica se autodenomina "genéricos" sem ter cumprido as etapas de

bioequivalência e biodisponibilidade e as demais resoluções que foram realizadas

em agosto. Quer dizer, isto já acontecia em julho. Acho que é mais nesse sentido.

Quer dizer, a Vigilância Sanitária mencionava essa preocupação, e a nossa função

era contribuir pra isso. É o papel da indústria farmacêutica. A questão dos

medicamentos... O senhor comentou de preço, eu vou tentar seguir a sua

exposição. Primeiro eu queria fazer uma observação: que medicamentos

importados... Acho que o senhor comentou que os medicamentos importados

aumentaram 30%, eu não peguei exatamente o número.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS  - Não, o componente de importação

não passa 30% do total.

O SR. RUBENS OCHINI - ...Do produto. OK! Isto eu acho que é uma figura

geral do mercado. Existem produtos que são 100% importados, quer dizer, não são

importados insumos pra serem trabalhados localmente; ele é importado 100%. Quer

dizer, estes produtos certamente tiveram um impacto muito grande de

desvalorização. É óbvio dizer que outros que não têm esse nível de importação

dentro da sua composição de custo não teriam este impacto. O senhor comentou:

"Acho que é um aumento abusivo". É triste dizer que eu não acredito nisso, eu acho

que, infelizmente, a nossa população tem uma renda muito baixa. Nos países

desenvolvidos, o preço médio dos medicamentos é substancialmente superior ao

nosso, e, se nós não precisarmos fugir muito, na Argentina o preço médio é

superior ao nosso. Acho que o que agrava é que nesses países subdesenvolvidos a
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população tem uma assistência farmacêutica adequada, com reembolso de

medicamentos, coisa que não é, não acontece no nosso País. Eu quero crer, como

cidadão até, que esta percepção exista, mas eu não poderia imputar isso ao preço

dos medicamentos e dizer que eles são abusivos. Quanto ao trabalho da CPI, — eu

estou tentando pegar um pouco as perguntas que o senhor fez, não quero me

perder —, eu acho que tem uma contribuição importante que esta CPI pode e deve

fazer, de forma a aprimorar e facilitar acesso à medicação e à assistência à saúde

da população brasileira. Eu não me restringiria especificamente a medicamentos, se

bem que a denominação desta CPI é "medicamentos"; mas acho que o problema é

mais amplo, e o papel desta parcela da indústria farmacêutica, que é um elo no

sistema de saúde, deva ser de contribuir e poder aprimorar esse serviço. Com

relação ao preço médio, que houve esta elevação ao longo desse último período,

acho que, na análise que a gente fala do mercado, quando se fala em preço médio,

existe um componente que é aumento de preço; existe um componente que são

novos produtos, como V.Exa. comentou, e existe uma outra coisa aqui no jargão —

só pra concluir — no jargão mercadológico é ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tempo esgotado.

O SR. RUBENS OCHINI - ...mix de produto, quer dizer, se eu tenho dois

produtos, um custa dez, outro custa cem, e as unidades de renda de um e outro

oscilam, eu vou deduzir que aumentou os preços? Não. Acho que houve uma

ponderação diferente de produtos mais caros até do que aqueles que haviam sido

lançados, pra colocar o preço de medicamento mais elevado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado

Márcio. Com a palavra, o nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Seu Rubens, a reunião do

dia 27 foi uma reunião do cartel?

O SR. RUBENS OCHINI  - Se é uma reunião de cartel? Não.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O Deputado Sérgio Novais,

por três vezes, o Deputado Arlindo Chinaglia, por duas vezes, o Deputado Geraldo

Magela, por uma vez, todos falaram duma reunião de cartel, e em nenhuma delas o

senhor desdisse ou se colocou ao contrário, por que então?

O SR. RUBENS OCHINI - Então, quero crer que houve uma falha minha.

Não é uma reunião de cartel, não houve uma reunião de cartel. Era um encontro de

gerentes que, pelo momento, entre outras discussões que eles tiveram naquele
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momento, se comentou a respeito de produtos que se estavam apropriando da

denominação "genérico" sem o serem. Em nenhum momento se orquestrou ou teve

uma ação coordenada pra que se instituísse algum tipo de programa, mesmo

porque eles não tinham poderes pra exercer estas atribuições, e, mesmo que os

tivessem, pelo menos na nossa empresa, não deveriam estar discutindo esses

assuntos. Certamente, Deputado Faria de Sá, seria uma afronta à racionalidade

que, se assim o fosse, não haveria uma ata com este objetivo. Por isso eu não...

jamais poderia pensar, se não ficou claro nos meus depoimentos, certamente não

foi uma reunião de cartel, não se teve a intenção e não se discutiu nenhuma prática

que pudesse levar a essa conclusão.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - A reunião, segundo eu

depreendi das suas colocações, não era uma reunião contra genérico, mas era uma

reunião contra similares?

O SR. RUBENS OCHINI - Não. De novo, Deputado Arnaldo Faria, a primeira

reunião não foi tratar desse assunto específico. Certamente esse assunto veio à

tona porque, naquele momento, empresas se apropriavam do conceito de

genéricos, sem ser genéricos; eles eram similares de denominação genérica. Pelo

que eu li da ata, em nenhum momento está escrito "similares de denominação

genérica". Daí a confusão. Talvez tivesse sido muito mais explicitado que era a

apropriação da denominação "genérico", segundo a lei do Governo, de

bioequivalência e biodisponibilidade, de produtos que não se enquadravam nessa

categoria.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ  - O senhor disse que naquela

época não existiam genéricos e logicamente os primeiros genéricos foram lançados

agora. Mas a preocupação então seria com os similares que utilizavam-se da

condição de genéricos?

O SR. RUBENS OCHINI - Exatamente, exatamente.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Por que a reunião foi na

Getúlio Vargas?

O SR. RUBENS OCHINI - Olha, não sei, a convocação ou esta... A idéia de

se realizar lá não é do meu conhecimento.

 O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Esse vídeo que o senhor

apresentou pra nós, ele foi exibido em que data?
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O SR. RUBENS OCHINI - Acho que foi em outubro. Eu não tenho o dia

preciso. Acho que está no vídeo, no início, a data. Foi em outubro.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ  - Outubro?

O SR. RUBENS OCHINI -  De 99. 

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Foi depois, então, da

campanha feita pelos laboratórios de grande mídia, alertando pra que não existiam

os genéricos?

O SR. RUBENS OCHINI - Não saberia dizer quando esta campanha pra

esclarecimento aos médicos e à população foi feita. Se as datas são próximas ou

não.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - O senhor sabe qual foi a

data do primeiro requerimento de instalação da CPI?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, não tenho conhecimento.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Vou informar a V.Exa. O

primeiro requerimento apresentado pelo hoje Presidente, Nelson Marchezan, foi no

dia 19 de maio de 99. Dezenove de maio ele fez a apresentação do requerimento. E

o projeto de resolução em 30 de junho foi à votação. Então, o que eu quero mostrar

é que todas as atitudes foram depois do início de tomada de posição da CPI. A CPI,

na prática, só se instalou em 17 de novembro, em razão da questão regimental.

Mas o primeiro requerimento de instalação da CPI é 19 de maio. Essa ata é de 27

de julho, certo? E depois, tem toda essa seqüência. Não teria havido uma

movimentação em razão da preocupação com a instalação da CPI, que já estava

em curso?

O SR. RUBENS OCHINI  - Deputado Arnaldo Faria de Sá, não acredito que

tenha nenhuma ligação.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Mas o senhor sabia dessas

datas que eu tô lhe dando agora?

O SR. RUBENS OCHINI - Não. O senhor... O que é do meu conhecimento é

que a CPI, pelo menos no seu início, foi tratado pra falar sobre falsificação de

medicamentos e aumento de preços; algo nessa linha.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Sim, mas é...o requerimento

é apresentado em 19 de maio; o projeto de resolução, em 30 de junho; e todos os

fatos que se desencadeiam são após essas datas. Porque a pessoa que não tem

acompanhamento... Oh, a CPI começou em 17 de novembro. Não, a CPI não
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começou em 17 de novembro. Os trabalhos da CPI, cumpridos os quesitos

regimentais, efetivamente se iniciaram em 17 de novembro, mas a coleta de

assinaturas, a apresentação do Projeto de Resolução do Deputado Nelson

Marchezan, a votação, a colocação na pauta, todo ele, já no primeiro semestre de

99. E todo o desencadear de problemas já é no segundo semestre de 99. É esta a

minha indagação: há alguma correlação?

O SR. RUBENS OCHINI - Não vejo nenhuma correlação.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Por que o senhor procura

acentuar, por mais de uma vez, que a preocupação dos laboratórios com os

genéricos é apenas em relação àquele momento anterior, em que não existiam

ainda o reconhecimento, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dos

genéricos, por causa da bioequivalência e da biodisponibilidade? E utilizava-se esse

tipo de medicamentos similares como genéricos. Por que essa preocupação dos

laboratórios com esses similares, entre aspas, "genéricos"? 

O SR. RUBENS OCHINI -  Não diria que havia uma preocupação de

similares com genéricos. De novo, acho que, numa regra de mercado, numa livre

concorrência, alguém não pode se apropriar de um conceito que não existe pra

vender seus produtos como assim o fossem. Acho que é só essa questão. Volto a

reiterar — não me lembro o Deputado que me formulou a pergunta — que, pra uma

empresa que defende princípios de patente, ela não pode recusar o conceito de

genéricos. Faz parte em todos os países desenvolvidos no mundo onde existe uma

lei de patentes existir a lei de genéricos. Não veríamos nenhum problema. É um

jogo pra ser jogado como se joga em todo o mercado mundial. A questão de fato

era a apropriação do conceito de um produto que não estava devidamente balizado

pela Vigilância Sanitária naquele momento. 

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - O senhor reafirma que

naquele momento, então, esses tais similares utilizados na condição de genéricos,

como se fossem, e não eram?

O SR. RUBENS OCHINI - Sem o ser. Perfeitamente. Se hoje esses

laboratórios fizerem uma campanha de genéricos, mostrando o produto, tá

corretamente perfeito. 

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Nos genéricos que já foram

autorizados encontram-se aqueles que V.Sa. coloca como os que pretensamente

eram genéricos?
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 O SR. RUBENS OCHINI -  Não saberia precisar aqui se existia alguns destes

produtos ou não. Deve ter saído nas revistas ou nas divulgações os produtos que

estavam sendo divulgados como sendo genéricos sem o serem. Mas eu não

saberia afirmar se, dos atuais genéricos, alguns deles estavam, naquele momento,

se apropriando. Isso eu não tenho.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Por que que só a

Janssen-Cilag tinha dois representantes na reunião e os outros laboratórios tinham

um só? Além da necessidade de passagem da função da responsabilidade do

Nilson pro Ney, havia uma outra preocupação da Janssen em coordenar essa

reunião?

O SR. RUBENS OCHINI -  Deputado Arnaldo Faria de Sá, primeiro, a gente

não tinha representantes na reunião, porque ela não enviou ninguém pra reunião.

Em primeiro lugar. Segundo — não me lembro, novamente, o Deputado que me fez

a colocação —, no caso da Janssen-Cilag, na medida em que o Nilson, responsável

pela área de vendas naquela época, estaria se desligando da empresa, já havíamos

providenciado um programa pra que o Ney, que iria substitui-lo naquela função,

passasse a conhecer as atividades e as ações daquela gerência. Quero crer dessa

razão de os dois terem ido. 

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Se a Janssen não tinha

nenhuma responsabilidade, por que o senhor disse aqui, numa resposta anterior,

que advertiu o Ney por ter participado dessa reunião?

O SR. RUBENS OCHINI - Quando nós recebemos a carta da Bristol... Nós,

eu digo, a minha Presidência recebeu uma carta da Bristol, onde estava anexado a

ata, e, tomando conhecimento da ata naquele momento, em sabendo que nela

estava descrito que Ney era relator, eu o chamei para que ele explicasse o que

tinha acontecido. Quer dizer, aquela não era uma...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Ney, relator, é o Ney

Pauletto?

O SR. RUBENS OCHINI - Sim, Ney Pauletto; sim, desculpe. O Ney Pauletto.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - É porque o nosso Relator

também chama Ney. É por isso que eu tô falando.

O SR. RUBENS OCHINI - É, coincidência. Naquele momento, eu pedi

explicações a ele do por que aquele documento, se eles não estavam autorizados a
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discutir aquele tipo de assunto. Daí a própria advertência que ele teve, porque não

deveria ter feito. Sabedor da política da companhia, ele não poderia ter feito.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Se o Nilson quisesse voltar

para a Jassen-Cilag hoje, vocês o aceitariam?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Arnaldo Faria de Sá, nós não temos

nenhuma objeção à pessoa do Nilson ou o profissional que foi durante 23 anos.

Certamente, com a reestruturação que a gente fez, é difícil encaixá-lo novamente.

Mas não teria nenhuma dificuldade em indicá-lo como profissional competente da

área farmacêutica pra qualquer laboratório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa já ocupa dez

minutos.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Obrigado, Sr. Presidente. Eu

tô satisfeito, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa,

Deputado Arnaldo Faria de Sá. Com a palavra o nobre Deputado Luiz Bittencourt.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, Sr. Relator, sr. depoente, eu queria fazer a minha primeira pergunta

com o seguinte teor: o seu laboratório oferece prêmios pra vendedores,

farmacêuticos, médicos, vendedores de farmácia, como política de incentivo à

venda de maior volume de produtos?

O SR. RUBENS OCHINI -  Deputado Luiz Bittencourt, nós, na Janssen-Cilag,

temos um foco de promoção exclusivo aos médicos. Eu diria que faz parte da

própria conduta da empresa ser criteriosa no que nós denominamos como brindes a

médicos. Acho que é importante dizer que a principal atividade que a nossa força

de promoção desenvolve junto à classe médica é de caráter estritamente científico.

Quer dizer, as informações de produto, de patologia, seu tratamento, descrições da

droga em si, que ele tem opção de utilizar, é o foco e é o treinamento que o nosso

representante recebe. Por vezes, mais ligado aos lançamentos que a gente por

ventura faça, é comum na indústria a divulgação de brindes como canetas, onde tá

escrito marca do produto ou do laboratório, ou calendários, ou espátulas de aires

(?), que são instrumentos pra serem coletados durante um exame ginecológico.

Quer dizer, este tipo de brinde, que eu vou chamar assim, faz parte de uma maneira

irregular, porque isso nem sempre acontece no nosso laboratório. Em relação a
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concursos, nós não trabalhamos com a classe médica estimulando-os com

concursos. Acho que isto foge um pouco da nossa política de promoção. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - A Janssen, ela vende para o

Governo, diretamente, nos três níveis? Municipais, Estaduais e Federal?

O SR. RUBENS OCHINI - A Janssen participa de várias licitações nesses

níveis.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Qual o volume de vendas que a

Janssen teve com os três níveis de Governo, no ano passado?

O SR. RUBENS OCHINI - É uma informação... Eu vou dar uma ordem de

grandeza, porque nessa mensuração nós incluímos hospitais onde nem sempre isto

é... são hospitais privados. Mas isso é inferior a 7% do faturamento da empresa. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - E a Janssen tem débitos com o

Governo?

O SR. RUBENS OCHINI - Não. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Débitos fiscais?

O SR. RUBENS OCHINI - Não. Não tem débitos fiscais. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Existe superfaturamento de

matéria-prima na empresa?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, não, que eu saiba...

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - O senhor poderia nos enviar o

relatório dos principais produtos, dos vinte principais produtos adquiridos pela

Janssen o ano passado, e o valor de cada uma dessas matérias-primas.

O SR. RUBENS OCHINI - Sem dúvida. Posso encaminhar à Comissão.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, eu gostaria que a

Comissão tomasse essa providência. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. requer que

sejam fornecidos à CPI os vinte principais sais importados pela empresa e o seu

preço de faturamento. É isso?

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Exatamente.

(Não identificado) - Importação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Faturamento de preço.

Pois não.
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O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - O senhor já participou de alguma

reunião pra discutir ações contra outros laboratórios?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu nunca participei de reunião com outros

laboratórios.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Essa colocação que o senhor faz

contra a Teuto — e me parece que existem outros laboratórios, pelo material

manuseado pelo seu advogado — é uma relação comum da sua empresa na

concorrência? 

O SR. RUBENS OCHINI - Não, acho que este material foi coletado ao longo

daquela época, onde as informações de produtos genéricos sem o serem estavam

sendo divulgadas. Nós apenas coletamos o que estava nos disponíveis, nos pontos

de venda. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - E a sua empresa tem uma

distribuidora própria pra vender os medicamentos que produz, que fabrica?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, nós não temos nenhuma distribuidora

própria.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - O senhor sabia que um dos

objetivos dessa reunião feita em 27/07 foi justamente pra tentar criar um

mecanismo de manipulação, de distribuição de medicamentos?

O SR. RUBENS OCHINI - Não. Eu diria até que seria muito estranho, porque

os principais distribuidores de medicamentos no Brasil têm um volume de

faturamento muito superior à nossa empresa. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Quais são os cinco maiores

distribuidores da sua empresa?

O SR. RUBENS OCHINI - Os cinco maiores distribuidores da Janssen-Cilag

é a Santa Cruz, a distribuidora Panarello, Ita, INTERMED e PROFARMA, se não me

falha a memória.   

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Essas empresas, elas

comercializam genérico? 

O SR. RUBENS OCHINI - Não saberia dizer. Talvez, sim.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Existe restrição, por parte da

Janssen, com empresas que comercializam genérico? 

O SR. RUBENS OCHINI - Em absoluto. 
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O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Os descontos são maiores pras

empresas que não comercializam genérico? E, eventualmente, as empresas que

comercializam genérico são distribuidoras de medicamento?

O SR. RUBENS OCHINI - Não. Como não temos nenhum tipo de restrição, a

política comercial de descontos obedece uma regra básica pra todos. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - O senhor poderia fornecer a lista

com os vinte distribuidores que comercializam com a sua empresa? 

O SR. RUBENS OCHINI - Sem problema. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, eu gostaria

também de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Anotado. Vinte

principais distribuidoras que adquirem produtos da Janssen-Cilag para vender às

farmácias do País. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É isso que V.Exa.

quer.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - O senhor sabia da reunião do dia

27/07?

O SR. RUBENS OCHINI - Não sabia. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Não tinha nenhum conhecimento

dela?

O SR. RUBENS OCHINI - Não. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Por que que o senhor afirmou

aqui, por três vezes, que lá não se estava discutindo alguma ação contra genérico?

O SR. RUBENS OCHINI - Porque, após recebermos a carta da Bristol, eu fui

conversar com o funcionário Ney Pauletto a respeito da ata e da reunião. Daí tomei

conhecimento da reunião, do dia que havia sido e do teor que tinha sido discutido.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Mas o que que faz o senhor

afirmar com tanta certeza se existiu uma ata, se existe, aliás, uma ata que foi feita

inclusive numa discussão que vai se travar aqui hoje por dois funcionários da

Janssen-Cilag, não se sabe qual. Um... cada um diz que foi o outro. E nessa carta

se afirma categoricamente que foi feito ali uma profunda reflexão sobre a introdução

dos genéricos no País e a necessidade de fazer uma campanha contra esse tipo de

medicamento?
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O SR. RUBENS OCHINI - Desculpe, eu não entendi a pergunta.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - O senhor disse que leu a ata e

que, pelo que o senhor leu da ata, o senhor entende que não houve ali nenhuma

discussão contra a política de genérico, sendo que a ata foi feita por dois

funcionários, cada um dizendo que foi o outro, da Janssen-Cilag, aonde

explicitamente acata-se, trata deste assunto especificamente, do boicote, de uma

ação orientada de boicote aos genéricos e da formação de uma estrutura, de uma

possível estrutura de distribuição de medicamento, provavelmente com

distribuidores que não poderiam vender os genéricos.

O SR. RUBENS OCHINI- O que eu comentei é que, tendo ciência da ata e

conversando com o funcionário a respeito dessa ata, me foi passado que em

nenhum momento lá foi combinado ou se teve intenção de se orquestrar qualquer

tipo de ação contra genéricos. E, de novo, eles, nenhum dos que estavam lá — eu

estou falando pelos da minha companhia, mas quero crer que os das outras

companhias também — tinham autoridade e poder pra decidir ou deliberar a

respeito de uma política comercial.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Os laboratórios que reuniram

naquele dia, dos quais, entre os quais o laboratório que o senhor pertence, eles

teriam também discutido ali uma ação contra os laboratórios que produziam

genéricos e similares?

O SR. RUBENS OCHINI - Não. De novo, Deputado Luiz Bittencourt, nós não

somos contra genéricos. O que estava sendo colocado, pela minha leitura e pela

conversa que eu tive, era que a abordagem era exclusivamente contra aqueles que

estavam se utilizando de uma denominação genérica sem o serem. Esta utilização

inadequada e desleal os preocupava, na medida em que o próprio Ministério da

Saúde — eu comentei isso, o ano passado —, quando do problema das

falsificações, solicitou à própria indústria uma ação junto às distribuidoras. A

preocupação era: se alguém está utilizando dessa denominação genérica

inadvertidamente, é nossa função ter que contribuir. Este foi o pensamento passado

a mim das discussões deles, mas, em momento nenhum, nem quem estava lá, nem

a mim foi colocado de ser contra genéricos. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - O senhor trouxe aqui uma fita

com uma entrevista do Dr. Vecina, aonde ele diz, categoricamente, que havia uma

ação orquestrada, inclusive aqui dentro da Câmara Federal, no Congresso
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Nacional, contra a aprovação da Lei dos Genéricos, que ele até poderia, através de

provas documentais, apresentar um representante de um laboratório que

participava daquele debate. O senhor tem conhecimento dessas ações?

O SR. RUBENS OCHINI - Olha, do que eu ouvi da frase do Dr. Vecina era

que, durante a aprovação da lei, vários laboratórios nacionais eram contra a Lei dos

Genéricos. Nós não somos um laboratório nacional. Ele deve estar se referindo a

algumas outras empresas. Eu não saberia dizer.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, eu gostaria

também que V.Exa., por meio da Comissão, encaminhasse ao Dr. Vecina para que

ele nos enviasse as provas documentais que ele se refere nesse depoimento,

nessa entrevista.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marchezan) - Neste caso, eu    pediria      que  

V. Exa. requeresse. E eu deferirei com o maior prazer.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Pois não. Eu gostaria também

aqui de perguntar ao Sr. Rubens...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marchezan) - Dez minutos.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Só concluindo. O senhor sabe o

valor que foi gasto pela ABIFARMA com a propaganda contra os genéricos? 

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Luiz Bittencourt, primeiro a propaganda

não foi contra os genéricos. A propaganda foi elucidação a respeito da Lei dos

Genéricos. Mas não tenho esta informação de gasto.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - O senhor sabia que, no seu

depoimento aqui, nesta Comissão, o Presidente da ABIFARMA considerou,

textualmente, que a ABIFARMA exagerou na sua campanha contra os genéricos?

O SR. RUBENS OCHINI - Não tive essa...

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Textualmente, ele assumiu aqui o

exercício do exagero na campanha promovida pela Associação dos Laboratórios

Farmacêuticos contra os genéricos. O senhor sabia que eles gastaram, pelo menos

documentalmente... Eu recebi aqui, Sr. Presidente. Apesar de ele ter dito que foi 7

milhões de reais, ele já trouxe uma documentação apresentando aproximadamente

7 milhões e 500 mil reais. Aproximadamente o valor que a empresa de V. Exa.

fatura nas vendas aos Governos, nos três níveis: 7% de 300 milhões; algo em torno

de 2 milhões e 300...
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O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Vinte e um milhões. É um terço

do que a empresa de V.Exa. recolhe das operações com o Governo. E concluindo,

Sr. Presidente, o Deputado Geraldo Magela fez uma observação aqui interessante.

E eu, uma pergunta que fiz aqui, o senhor disse que não... nunca participou de uma

reunião contra os laboratórios. Existe uma convivência dos laboratórios ditos

nacionais ou os novos laboratórios com os laboratórios multinacionais, os mais

antigos? Esse tipo de convivência que V.Exa. relatou aqui, que faz parte do

mercado, aonde os dirigentes, os gerentes participam das mesmas reuniões? Quer

dizer, os gerentes da Teuto, da Neoquímica e de inúmeras outras pequenas

fábricas ou laboratórios iniciantes participam de reuniões junto com vocês também?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Bittencourt, as reuniões entre

laboratórios multinacionais ou nacionais certamente acontecem na ABIFARMA.

Como eu nunca participei destes encontros dos gerentes das indústrias, não

saberia dizer que laboratórios participavam desses encontros. O que eu sei é que

existiam laboratórios nacionais e multinacionais nesses encontros. Agora,

especificamente, o senhor mencionou Teuto e Neoquímica, eu não saberia dizer.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Concluindo aqui, Sr. Presidente,

a Janssen-Cilag fabrica medicamentos patenteados por outros cientistas que não

os da empresa, ou por outras indústrias que não a Janssen-Cilag?

O SR. RUBENS OCHINI - Se ela fabrica?

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Também produtos patenteados...

O SR. RUBENS OCHINI - Não, não.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - ...por outros cientistas que não

pertencem ao quadro de pesquisadores?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu não saberia responder precisamente a

pergunta, mas deve haver licenças de produtos que nós comercializamos. Eu não

saberia dizer se a gente fabrica, mas oriundos de outras empresas ou de outros

cientistas, como o senhor se referiu.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT  - Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marchezan) - Obrigado, nobre Deputado Luiz

Bittencourt. Com a palavra o nobre Deputado Fernando Zuppo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr.

Rubens. Sr. Rubens, nos depoimentos anteriores ao seu, foi nos falado sempre que

essa reunião era uma reunião de confraternização comum, a ser realizada entre os
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senhores. E hoje o senhor apareceu aqui com um tape do mês de outubro, ou seja,

posterior à data daquela reunião realizada lá em São Paulo, na Fundação Getúlio

Vargas. E, se eu entendi bem, esse tape retrata um pouco da sua maneira de

pensar. Por quê? Porque nós vimos ali, ouvimos o Dr. Vecina defendendo

enfaticamente os produtos genéricos. Então, essa reunião realizada em São Paulo,

ela não foi tão de confraternização assim, como quiseram nos passar. Ela, na

verdade, tinha uma pauta definida, e acredito eu que os dois itens mais importantes

dela seriam os genéricos e as distribuidoras. Os Srs. Ney e Nilson são funcionários

seus. O Nilson era subordinado seu, e o Ney vinha para assumir o lugar do Nilson.

Eles... Fisicamente, na empresa, os senhores ocupam o mesmo andar? Estão

relativamente próximos? Agora, já é uma pergunta. Sim ou não?

O SR. RUBENS OCHINI - Sim.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sim. Na época dessa reunião, em

julho, o senhor estava de férias?

O SR. RUBENS OCHINI - Exatamente.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - E quem organizou o cadastro pra

serem feitos esses convites foi a sua secretária, D. Natália? Ou a secretária do Sr.

Nilson? Ou a secretária dos dois?

O SR. RUBENS OCHINI - Ela era minha secretaria e do Nilson.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sei.

O SR. RUBENS OCHINI - Esta relação, esta lista de pessoas que foram

convidadas não era uma lista minha. Certamente, era do Sr. Nilson, porque tinha

contato com esses gerentes (Ininteligível.)

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - A lista era do Nilson então? Não

era... O senhor...

O SR. RUBENS OCHINI - Eu acredito que sim.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO  - ...nada, nem...

O SR. RUBENS OCHINI - Não.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Agora, o senhor voltou de férias

quando?

O SR. RUBENS OCHINI  - No dia 2 de agosto.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Dia 2 de agosto. A reunião foi dia

27 de julho?
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O SR. RUBENS OCHINI - Julho.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Julho?

O SR. RUBENS OCHINI - Isto. Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Ou seja, o senhor voltou uma

semana após.

O SR. RUBENS OCHINI - Uma semana depois.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Uma semana. E obviamente que

saiu o comentário, na empresa, da reunião. Eu acredito que o Sr. Nilson, como

subordinado seu, levou ao seu conhecimento que tinha participado de uma reunião

sem o conhecimento da empresa, né — colocar esse "sem o conhecimento da

empresa" entre aspas —, mas ele participou ao senhor que... que tinha... que tinha

participado dessa reunião.

O SR. RUBENS OCHINI - Não.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Não falou?

O SR. RUBENS OCHINI - Ninguém comentou comigo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Não houve a menor

comunicação?

O SR. RUBENS OCHINI - Em absoluto.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O senhor tava ali vendido no

assunto?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, como eles se encontravam com os gerentes,

também devem ter imaginado que aquela tinha sido outra reunião. Nunca vieram

me comentar. Vieram, não...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sei.

O SR. RUBENS OCHINI - ...o Nilson, quando participava das reuniões, pra

dizer: estive na reunião não sei aonde, estive no... no... na... naquele encontro com

os gerentes, no restaurante tal.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Não?

O SR. RUBENS OCHINI - Não...  não... não...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O senhor é diretor comercial da

empresa?

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeitamente.
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O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - É isso? Certo. Eu queria perguntar

ao senhor o seguinte: nessa reunião, pela ata que o Sr. Ney lavrou, né, e que foi

corrigida pelo Sr. Nilson, certo, nessa ata, entre outros assuntos, tem alguns que eu

gostaria de ouvir sua opinião. Por exemplo, por que que se fala em produtos

genéricos, em falsa propaganda? Um produto, pra ser genérico, no Brasil, ele tem

que passar por dois testes, em síntese: seria o teste farmacopeico e o teste de

bioequivalência, no caso de produtos sólidos. É isso?

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeito.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Procede?

O SR. RUBENS OCHINI - Procede.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Então, aqueles que não precisam

passar pelo teste de bioequivalência, que só precisam passar pelo outro... Porque

ambos precisam dos dois, sendo que aqueles que não sólidos não precisam dos

testes de bioequivalência. Procede isso?

O SR. RUBENS OCHINI - É, os produtos que não são sólidos, até onde é

meu conhecimento, precisam atender quesitos de quota de síntese da

matéria-prima em si.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sei. Esses que não precisava do...

não precisavam no teste de bioequivalência eram... são produtos genéricos,

atendem às exigências do Ministério da Saúde.

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Zuppo, naquela época, não.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Não?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, porque é... em... esta regulamentação

aconteceu em agosto, e o Decreto 3.181, que regulamenta a Lei dos Genéricos de

fevereiro só aconteceu em setembro. Então, eu diria que é crível dizer que nenhum

produto poderia se autodenominar genéricos, segundo a Lei 9.787, naquele

momento.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - E o decreto do Ministério da

Saúde também, de número 793, de 95? O senhor tem conhecimento dele?

O SR. RUBENS OCHINI - Sim, mas ele... ele foi revogado. Até então...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - A 3.181?

O SR. RUBENS OCHINI  - A 3.181 revoga a 793.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Até então todos os produtos eram

qualificados como genéricos ainda.
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O SR. RUBENS OCHINI - Eram como... É, esta é a diferença que eu

comentei ao Deputado Márcio Matos. Eram produtos similares de denominação

genérica. Existe uma diferença, que eu gostaria de frisar. É um pouco de

preciosismo, mas uma coisa é dizer "genéricos" e atender estes quesitos; outra

coisa é dizer "similares de denominação genérica". Na nossa linguagem isso é

muito claro.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Agora, na ata daquela reunião,

tem uma afirmação que diz: distribuidor que trabalha com a linha de laboratórios

éticos não deve trabalhar com os genéricos da Teuto e da Neoquímica. Por que

será que não foi colocado aqui os produtos da Basf Knoll, que é um grupo alemão,

e também vinha na linha de genéricos, e que é filiado à ABIFARMA?

O SR. RUBENS OCHINI - Bom, não saberia dizer, porque não sei qual foi a

discussão. Mas, se discutíssemos hoje sobre o assunto, eu diria que, naquela

época, a Basf não estava se apropriado da denominação "genéricos". Ele era um

laboratório que tinha produtos similares de denominação genérica. E até onde eu

tenho conhecimento, visitavam médicos, fazendo essa promoção. 

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - A Panarello tem alguma ligação

com a Janssen?

O SR. RUBENS OCHINI - Tem uma ligação comercial. É o nosso

distribuidor.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - E em participação de capital...

O SR. RUBENS OCHINI - Não, não.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - ...ou coisa que o valha, não?

Nada?

O SR. RUBENS OCHINI - Nada, em absoluto.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Nenhuma?

O SR. RUBENS OCHINI - Nenhuma.

 O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O senhor não acha que essa

discussão dessa reunião, aonde se pretendia diminuir o número de distribuidoras,

não fazia parte também de uma conseqüência do primeiro item? No primeiro,

combate-se os genéricos e no segundo, limita-se o número de distribuidoras, pra

que os grandes laboratórios pudessem ter o controle da distribuição dos

medicamentos no Brasil?
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O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Zuppo, eu, primeiro, não acredito. Acho

que não teve... não existia nenhuma intenção, do que eu depreendi desse

documento, que existia uma idéia de reduzir o número de distribuidores. O que eu

diria que vem acontecendo nos últimos anos, na distribuição, até como em muitas

outras... em muitos outros setores, são uma série de fusões ou incorporações ou

aquisições. Quer dizer, alguns distribuidores foram adquiridos por outros. Era... Eu

diria que é visível existir hoje distribuidores mais fortes do que existiam no passado,

mas não vejo que haja esta ligação em querer reduzir. A indústria não tem esse

poder de reduzir número de distribuidores, né? 

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - E por que... e por que, nessa ata,

diz que, se os laboratórios não ajudarem, as distribuidoras sofrerão conseqüências

enormes, inclusive com problemas de fiscalização, pelas quais passa já a

Panarello? É um item dessa... dessa ata lavrada pelo Sr. Ney, revisada pelo Sr.

Nilson. Como que o laboratório ajudaria as distribuidoras, na sua opinião?

O SR. RUBENS OCHINI - Não entendo essa colocação.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O senhor não leu essa ata?

O SR. RUBENS OCHINI - Li.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Leu? O senhor viu essa

afirmação?

O SR. RUBENS OCHINI - É... acho que vi, é claro.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - É.

O SR. RUBENS OCHINI - Mas não... não entendo essa colocação. Dos

termos que estão colocados, não me permite tirar uma conclusão.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Não... não lhe parece que... que

seria uma participação dos laboratórios nas distribuidoras?

O SR. RUBENS OCHINI - Não faço essa leitura.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Não?

O SR. RUBENS OCHINI - Não.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Era só isso, Sr. Presidente. Muito

obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

Com a palavra o nobre Deputado Salatiel Carvalho. (Pausa.) Ausente S.Exa. Com a

palavra o nobre Deputado Neuton Lima. (Pausa.) Ausente S. Exa. Com a palavra o

nobre Deputado Iris Simões.
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O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não

vou fazer nenhuma pergunta ao depoente, Dr. Rubens, até porque nós estamos

aguardando, na seqüência, e todos os Deputados já pressionaram, e nós estamos

agora, com todo respeito, com um papo de... de Gil e Caetano: não vamos chegar a

lugar a nenhum. Mas, Sr. Presidente, eu queria só deixar o meu breve comentário

de que, pra nós todos, é claro que... que está havendo e que houve a intenção da

cartelização e dos multinacionais contra os genéricos. E também, Sr. Presidente,

esse livro aqui eu... eu busquei em Curitiba, e fala aqui: Genéricos Neoquímica. E

aqui dentro, Sr. Presidente, Srs. Deputados, tem uma lista de... em torno de cem

medicamentos genéricos, já na época, Deputado Alceu Collares... Essa aqui é de

agosto de 99. Pra ver que... que ninguém é... ninguém é santo, seja multinacional

ou nacional. Aqui, já abusavam. E eu queria saber até da Vigilância Sanitária se foi

feita alguma coisa, porque aqui tem: Neoquímica. É uma página inteira de genérico.

Na seqüência, tem mais três páginas aqui de genéricos de diversos outros

laboratórios nacionais. Enfim, eu queria só fazer este breve comentário, Sr.

Presidente, que o multinacional contra o genérico. O Vecina, da Vigilância Sanitária,

fala que tem prova de que nacional era contra genérico, na aprovação da lei.

Naquele momento, senti claramente que ele defendia os multinacionais, mas... é o

que ficou claro. E que, ao final de tudo isto, sobra pra quem? O povo brasileiro é

que paga pelo medicamento, seja ele o bonificado, que compra um, compra dois e

paga um, do nacional, e o superfaturamento do multinacional. Eu não tenho uma

pergunta, Presidente. Só queria deixar essas colocações e dizer que nós estamos

avançando, e é claro, cada vez fica mais claro de que o cartel não é só dos

multinacionais. E eu fiz um requerimento para ouvir o Neoquímica e o Teuto. É de

minha autoria, e cada vez mais eu fico... É claro que os nacionais também estão

cartelizando, e se utilizaram da denominação "genérico". Agora, isso também não

implica de que os laboratórios multinacionais fizessem aquela campanha contra os

medicamentos genéricos que ainda estão engatinhando. Era essa a colocação, Sr.

Presidente. Muito obrigado. Abro mão, pra que a gente possa evoluir nos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

Com a palavra o Deputado José Linhares.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Sr. Presidente, nobres colegas, srs.

depoentes, eu queria perguntar ao Dr. Rubens se é comum os diretores de

laboratórios multinacionais se encontrarem. Se eles tem freqüência de reunião...
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O SR. RUBENS OCHINI - Não, não temos. Eu não participo de nenhuma

reunião com diretores da indústria.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - E a ABIFARMA congrega esses

laboratórios?

O SR. RUBENS OCHINI - A ABIFARMA congrega os laboratórios e... e é

representada pelos seus presidentes.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - E ela não os convida para reuniões,

para discussão entre os diretores?

O SR. RUBENS OCHINI - Não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Nunca convida. Ela decide por si

própria e não tem nenhum contato com os diretores dos laboratórios?

O SR. RUBENS OCHINI - Com os diretores, não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Qual é a ilação então da

ABIFARMA? É simplesmente uma contribuição que os senhores dão pra ela?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, cada...

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Pra o funcionamento dela?

O SR. RUBENS OCHINI - ... cada laboratório participante da ABIFARMA

contribui pra esta associação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Sem discutir absolutamente nada?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, são questões que são tratadas nas reuniões

da ABIFARMA. Eu não... eu não participo delas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Os diretores não participam. É,

naturalmente cada laboratório tem uma... disputa uma faixa no mercado. Isso é

normal, né? Eu pergunto se o laboratório de V.Exa., ou do senhor, conhece os

preços dos seus concorrentes.

O SR. RUBENS OCHINI - Sim, os preços dos nossos concorrentes são

publicados em revistas como ABC Farma, Cairos, que são revistas disponíveis nas

farmácias.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Então V.Exa. deve conhecer se os

seus preços são superiores aos preços dos seus concorrentes, ou se são iguais,

equivalentes, ou se são menores.
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O SR. RUBENS OCHINI - É possível conhecer o que nós chamamos de

preço-fábrica, quer dizer, o preço ao qual o laboratório pode vender o produto.

Agora, não o preço que ele efetivamente aplica.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Ah, o preço mesmo lá na.. na

capilaridade da farmácia, os senhores não conhecem?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, não. Esta revista apenas municia o

consumidor de que aquele medicamento que ele está comprando pode custar um

preço máximo é... é... expresso lá nessa... nesse caderno.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - V.Exa. teria conhecimento que, após

essa reunião que houve, em julho, se os preços do seu laboratório, se eles

cresceram, diminuíram, estabilizaram-se, se houve alguma diferença de preço?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado José Linhares, houve uma... um acordo

com a Secretaria de Acompanhamento Econômico, logo após a desvalorização, pra

que a indústria pudesse refletir o impacto da desvalorização naqueles produtos

importados. Houve este acordo de majoração de preço escalonado, e que foi

praticado, que eu saiba, pela indústria. No caso específico da Janssen-Cilag, o

último aumento que nós fizemos foi no mês de agosto, que vigorou a partir de 1º de

agosto. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Não, porque, se nos é... nos torna

esquisito que a imprensa vem dizendo que os medicamentos estão subindo de 12 a

24%. Em segundo lugar, foi afirmado aqui, pelo Presidente da ABIFARMA, que há

mais ou menos dois anos eles não.. eles saíram de... depois que terminaram as

câmeras setoriais, eles se afastaram para discutir preço de medicamento. Então, a

afirmação de V.Exa. vem assim em contradição com o pessoal da ABIFARMA. Ou o

senhor pratica um preço diferente daquilo que é acordado simultaneamente com os

outros?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, a decisão de aumento de preço foi pra cada

indústria, e pra cada produto, certamente, cada um fez a sua análise. Quero crer, o

que houve é que, com a desvalorização, os laboratórios que tinham produtos

importados sofreram um impacto muito grande, e precisavam, de uma certa forma,

refletir esta desvalorização. Eu entendo que esse acordo foi feito e que foi

praticado. Agora, eu não sei se cada laboratório... a forma com que praticou. Isso

eu não sei.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Mas os senhores, como laboratório,

não foram convidados para discutir preços com o Governo?

O SR. RUBENS OCHINI - Hum, hum... Olha, não porque a ... Eu, eu não fui

convidado. A decisão do aumento de preço é uma decisão da empresa, do impacto

que nós tivemos e da possibilidade de competir no mercado, de continuar

competindo no mercado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES -  Tá. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

Com a palavra o Deputado Alceu Collares.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr. Presidente, eu vou colaborar

com a CPI, dispensando-me de qualquer questionamento, para que se possa fazer

a acareação imediatamente.  Eu tenho a impressão que deste mato não sai coelho.

Muito obrigado. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

Com a palavra o nobre Deputado Darcísio Perondi.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI  - Eu queria perguntar ao senhor

qual é a margem, qual é o percentual que o seu laboratório dá para as

distribuidoras.

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Perondi, nós encaminhamos à

Comissão...

(Não identificado) - A Deputada Vanessa pensa que eu acrescento pras

UNIMEDs também. Muito obrigado, Deputado.

O SR. RUBENS OCHINI - Nós encaminhamos à Comissão o que é a política

comercial da Janssen-Cilag aos distribuidores. Eu preferia declinar de dizer o

número, por ser uma informação sigilosa, mas ela está disponível...

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Mas V.Exa. pode abrir

a informação, se desejar, entendeu?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu, eu preferia guardar o direito dessa informação,

apesar de estar disponível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Pois não.

O SR. RUBENS OCHINI -  Mas até atendendo a este questionamento que o

senhor me faz, e a Deputada Vanessa, para a UNIMED, eu preferia dizer USIMED,

porque nós temos um contrato de fornecimento com a USIMED, o nível de desconto
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é equivalente ao desconto que a gente pratica aos distribuidores. Eu preferia

declinar; a informação tá disponível a esta Comissão.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado

Perondi. Eu vou fazer dois ou três rápidos esclarecimentos, porque julgo

interessante fazê-los. Nobre depoente, em primeiro lugar, o Decreto nº 793, de 93,

do Governo Itamar, permitiu que os medicamentos pudessem ostentar o nome

genérico concomitantemente com o nome de marca — 50% de cada um. Esse

decreto vigorou e funcionou até o Decreto nº 3.181, de 24 de setembro de 99, que

revogou o anterior. Portanto, o nome, o nome genérico, se é verdade isso, podia ser

usado. Queria saber se V.Exa. tem conhecimento desses decretos, e se podia ser

usado o nome genérico.

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Marchezan, eu entendo que não

poderia ser utilizada a denominação "genéricos", mas "similares de denominação

genérica". Existe uma... uma ... uma lei, que é a 9.787, que instituiu os genéricos no

País, e que foi regulamentada nesse decreto, que especificava que produtos

genéricos eram aqueles que deveriam ter realizado os testes de bioequivalência e

biodisponibilidade nas apresentações sólidas, como foi colocado, e obrigava uma

certa informação a respeito de rota de síntese das matérias-primas daqueles

produtos fora dessa forma farmacêutica. Mas utilizar da expressão "produto

genérico", conforme a lei que estava sendo divulgada, não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não. Conforme a lei,

não. Havia um decreto, né? E lógico que a lei é posterior. Mas já que V.Exa. diz que

esse decreto regulamentou a lei, a informação que eu tenho é que a Resolução

391, de 10 de agosto de 99, é que pôs em vigor, ou tratou dos genéricos. Mas ainda

nesse momento o Decreto 793, de 93, estava em vigor, e vigorou até 24 de

setembro. Portanto, a denominação acho que era perfeitamente possível.

Segundo, eu gostaria que V.Exa. me informasse quem era ao tempo da reunião que

se realizou em São Paulo, dessa reunião, entre aspas, "social", quem era o

Presidente da Janssen-Cilag?

O SR. RUBENS OCHINI -  Era o Sr. Antônio Carlos Saliba.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - E o Sr. Antônio Carlos

Saliba, quando deixou a presidência e por quê? 
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O SR. RUBENS OCHINI -  O Sr. Antônio Carlos Saliba faleceu em 21 de

outubro de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Ele deixou a

presidência por ter falecido?

O SR. RUBENS OCHINI -  Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - O senhor disse,

doutor, que não deveria ter havido ata desta reunião. Se a reunião era social, tinha

algum problema de haver ata?

O SR. RUBENS OCHINI -  Deputado Marchezan, a colocação que eu, que

eu fiz é que, se os encontros com estes gerentes eram uma prática normal entre

eles, de congraçamento, jamais isto poderia estar descrito como uma ata de

reunião. Acho que esta foi a minha indignação e a minha posição em relação ao

funcionário, de adverti-lo, porque isto fere uma conduta. A companhia não proíbe

seus funcionários de participarem de confraternizações. Mas discussão de uma

forma dessas, sim. Daí o espanto meu, quando eu recebi, através da presidência,

uma carta da Bristol, anexando uma ata de reunião. Quer dizer, aquilo não poderia

ter sido cometido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Quer dizer, não devia

ter sido feita a ata, pelo conteúdo do que foi conversado.

O SR. RUBENS OCHINI -  É, pelo teor da carta dessa ata, né? O teor que

estava na carta não era adequado. Não estavam revestidos de nenhuma autoridade

pra discutir, tratar e deliberar sobre qualquer daqueles assuntos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Doutor, o senhor

disse que não sabia dessa reunião. Mas aqui um depoente disse, na reunião

passada, que a reunião foi coordenada pela sua secretária. Ela é que emitiu fax, fez

fax, convidou, acertou a reunião, alugou a sala, e tudo o mais. Ela não deu

conhecimento ao senhor de nada disso?

O SR. RUBENS OCHINI -  Não, a... a secretária atendia a mim e ao Sr.

Nilson. Naquela semana, eu estava em férias. Ela não... não teria nem como me

dar ciência dessa informação. É... então, não tive. Mas ela não era uma secretária

que me atendia exclusivamente. Óbvio que eu tinha prioridade nas solicitações,

mas ela atendia ao Sr. Nilson também.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Ela não disse nunca

pro senhor que estava ocupada de fazer outras coisas, e por isso não podia atender

o senhor em toda a extensão de que devia?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, em absoluto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Obrigado. Eu queria

mais uma pergunta só. O senhor sabe qual é o percentual que ganham as

distribuidoras de medicamento? V.Exa. não desejou fornecer aqui o percentual que

o seu laboratório dá às distribuidoras. Mas essas distribuidoras ganham também um

percentual de comercialização. V.Exa. sabe qual é o percentual que elas ganham,

além daqueles que o laboratório concede benevolentemente, como é o caso?

O SR. RUBENS OCHINI -  Não, o senhor está se referindo a outros

laboratórios, além... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Não, não, não. A

distribuidora ganha um percentual. Ela tem... ela coloca um plus; no medicamento

que ela compra do seu laboratório, ela coloca um  plus e depois vende isso 10%,

12. O Ministro da Saúde mostrou um quadro aqui que as... é... ganham

regularmente, se não me falha a memória, 12%. E é o maior percentual de todo o

mundo, que as distribuidoras ganham. O senhor sabe se é 12%?

O SR. RUBENS OCHINI -  Não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - O senhor não sabe?

Mas o desconto que o seu laboratório dá não inclui esses 12%, por exemplo?

O SR. RUBENS OCHINI -  Não, nós só damos um desconto pro nosso

distribuidor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Obrigado. Era só,

porque eu achei que isso não estava bem claro. E eu também sou muito grato ao

esclarecimento que o senhor acaba de colocar. E como nós acabamos de ouvir o

Dr. Rubens Ochini, nós passamos agora a fazer a reunião de acareação, entendeu?

Eu consulto o Dr. Rubens Ochini se ele está em condições de prosseguir na

reunião.

O SR. RUBENS OCHINI -  Sim, perfeitamente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Eu convidaria, então,

a fazer aqui a... a assessoria trouxesse à Mesa...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES  - Há necessidade da presença do

diretor comercial? A acareação é entre as duas pessoas. Ele só seria acareado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - As três pessoas.

Não, eu entendi... 

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES  - Normalmente, a acareação no

campo do Direito Penal se dá entre duas pessoas que fizeram depoimentos

contraditórios. Acho que o que se deve preservar é que ele fique fora. E se

porventura eles, os dois acareados, colocarem alguma coisa que comprometa

aquilo que foi dito pelo diretor, ele será acareado com uma dessas testemunhas ou

depoentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - A intervenção de

V.Exa. é oportuna. Mas eu havia entendido que a acareação se procederia com os

três, não é? Isso parece que foi o aprovado. A menos que haja deliberação em

contrário do Plenário, eu faria assim.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES  - Não, o normal no Direito Penal,

onde se dá a acareação, ou também no Direito, é que a acareação é entre dois

depoimentos que porventura tenham contradições.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) -  Eu confesso a V.Exa.

que vou me socorrer da assessoria pra saber...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO  - Sr. Presidente, salvo...

  O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É praxe da Câmara

fazer com mais pessoas. De forma que estamos a coberto na tradição e no

Regimento da Câmara. Podemos fazer com três. A menos que o Plenário decida o

contrário.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Questão de Ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)- Pela ordem, o

Deputado Fernando Zuppo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Salvo melhor juízo, eu tenho o

mesmo entendimento que tem o Deputado Alceu Collares: que a acareação seria

feita entre o Ney Pauletto e o Nilson Ribeiro da Silva. Aliás, eu sugiro a V.Exa. que

consulte o autor do requerimento, que é o Deputado Robson Tuma. E ele, aqui, ao

nosso lado, declarou que ele não teria perguntas a fazer ao Sr. Rubens Ochini,

porque ele pretendia somente perguntar, pra acareação, o objeto do requerimento

dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu devo dizer a V.Exa.

que eu faço, aqui, o que a Comissão achar, entender. Mas eu entendi que nós
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colheríamos o depoimento do Deputado Rubens Ochini, e depois faríamos a

acareação com os outros dois depoimentos. Agora, se a Comissão entender de

dispensar, neste momento, o Dr. Rubens, eu não tenho nenhuma objeção.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Tenho o seguinte

encaminhamento, Sr. Presidente. Posso fazer? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)- Pela ordem, V.Exa. tem

a palavra.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu quero propor que nós não

dispensemos o Dr. Rubens Ochini...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito bem.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...que ele permaneça aqui, em

lugar reservado, que tragamos os outros dois e, se necessário, o convocamos. Mas

iniciemos uma acareação pelos dois. Mas que o Dr. Rubens Ochini não seja

liberado, e só seja liberado ao final da acareação, para que, se considerarmos

necessário, ele venha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Se os Deputados

entenderem assim, não há nenhum problema em fazê-lo, no meu entender.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - V.Exa. poderia colocar em

votação, Presidente.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - A informação que Assessoria lhe

deu pode está correta. Agora, no campo do Direito, a acareação é entre duas

contradições de depoimentos que já foram dados. A acareação é entre contradições

entre dois depoimentos que já foram dados. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)- Eu acho que, aqui, o

que abunda não prejudica os esclarecimentos. Tem V.Exa. a palavra, nobre

Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu penso que é possível

conciliar essas posições, até porque, como o depoimento, a partir deste momento,

do Sr. Rubens Ochini, também já foi dado, então, não contraria uma acareação

entre o Sr. Ochini e qualquer um dos outros dois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)- Para o andamento dos

trabalhos, V.Exa. tem toda razão. Não há prejuízo nenhum. As contradições existem
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ou não existem. E se não existirem, não há por quê. Mas eu não tenho, se é

maioria... Eu entendi que a maioria deseja que o Sr. Rubens Ochini...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eventualmente, venha falar

novamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ... seja... se retire,

neste instante, e fique numa sala, disponível, no momento. Eu consulto o Dr. Ochini

se pode dispor de mais algum tempo. (Pausa.) Eu agradeço, então, por enquanto, a

sua contribuição, e o dispenso, por hora, pedindo-lhe que aguarde numa sala que

lhe for indicada pela Assessoria da CPI. Muito agradecido. Eu, agora, gostaria de

ver quem é que pode localizar o Deputado Robson Tuma, que, como autor do

requerimento, havia, na acareação, havia pedido preferência para depor, para

questionar. Eu vou suspender a reunião por três minutinhos, entendeu? E

reabriremos em três minutos, então, a reunião.

(É suspensa a reunião.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Reabro a sessão. E já

se encontra à Mesa o Sr. Nilson Ribeiro da Silva, ex-funcionário do Laboratório

Janssen-Cilag. E peço que conduza à Mesa o Sr. Ney Pauletto Júnior. Eu queria

prestar esclarecimentos à Comissão, especialmente ao Deputado Alceu, lendo o

art. 229 do Código de Processo Penal. A acareação será admitida entre acusados,

entre acusados e testemunha, entre testemunhas, entre acusados ou testemunhas

e a pessoa ofendida e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas

declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Os acareados serão

perguntados, para que se expliquem, para que expliquem os pontos de

divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação. Para esclarecer. A decisão

já foi tomada, a Comissão entendeu de dispensar o Dr. Rubens, mas não haveria

nenhuma contradição penal.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Mas não houve dispensa. Ele está

na expectativa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim. Foi dispensado

da participação neste instante.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - E como... Presidente, a matéria é

vencida. A decisão... A Comissão decidiu que seria, primeiro, uma acareação entre

os dois...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.
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O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - ... e depois, se necessário, com o

outro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Claro. Os senhores

depoentes já foram qualificados. Peço apenas que leiam — primeiramente, o do Sr.

Nilson Ribeiro — o compromisso.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Faço, sob a palavra de honra, a

promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)- Peço, da mesma

forma, ao Sr. Ney Pauletto que proceda da mesma forma, lendo seu compromisso.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Pois não. Faço, sob a palavra de honra, a

promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)- Feitos os

compromissos, passamos desde logo... Creio que não há necessidade de

depoimentos. A menos que os senhores queiram fazer algum acréscimo. Acho que

não, porque não há nada a acrescentar. Eu passo, desde logo, a palavra ao Sr.

Relator para as perguntas que queira formular. Antes, eu consulto, consulto aos

Srs. Deputados se devemos adotar o mesmo critério de tempo que temos adotado

até aqui, se devemos reduzi-lo ou não. Eu creio que 10 minutos para cada

Deputado... ou se devemos reduzir. Dez minutos, estamos de acordo? (Pausa.)

Então, de acordo. Com a palavra o nobre Deputado...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, pela ordem.

Queria solicitar a V.Exa., como Presidente, já que eles não têm... não teriam direito

de fazer novo depoimento, mas há uma pergunta que eu considero que V.Exa. deve

fazer a ambos: é se eles ratificam todas as declarações prestadas, ou se querem

retificar alguma, porque pode, daí, ter alguma novidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu acho que a questão

que V.Exa. levanta é oportuna. Consulto o Dr. Nilson Ribeiro da Silva...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Mas, Presidente, não pode haver

alteração do que aqui foi feito como depoimento. Não pode.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Não pode não. Só se for da nota

taquigráfica.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Só. Não pode fazer alteração

nenhuma nos depoimentos que foram feitos.

(Não identificado) - Mesmo porque estavam sob juramento.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu acho que, diante da

ponderação, diante da ponderação... E nada impede, nobre Deputado Magela...

Diante da ponderação do Deputado Alceu Collares, acho que é oportuno. Agora,

nada impede que, durante o depoimento, alguns dos depoentes, se desejarem,

possam se retratar. É um direito que assiste, isso. E portanto eu dou, desde logo, a

palavra, sem mais delongas, ao Sr. Relator Ney Lopes.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presidente, igualmente à situação

anterior, eu declino de formular a questão no presente momento, reservando-me

para o final, se for o caso, e entendendo que o autor do requerimento é que deve

iniciar a inquirição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)- V.Exa. renuncia ou se

reserva o direito...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Mas, se necessário, pedirei, com a devida

vênia a V.Exa., se alguma dúvida ocorrer. Do contrário...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Nessa acareação, é

tido como autor, embora não tenha sido votado, o nobre Deputado Robson Tuma.

Se os Srs. Deputados não tiverem nada (Ininteligível.), eu queria consultá-lo e daria,

desde logo, a palavra ao Deputado Robson Tuma. Com a concordância dos

Deputados, tem...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Em homenagem à Oposição.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Oposição? V.Exa. já...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Oposição dentro do PFL,

Deputado Ney Lopes?

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Você veja, liberal é assim.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Está certo.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Isso não ocorre no PT, porque, aí, vai pra

rua.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O Inocêncio falou que não é

mais liberal, que é social-liberal. Como é que fica?

(Não identificado) - Acho que esta...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não aperta o meu... o cronômetro

ainda não, Presidente. (Risos.) Eu queria...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)- Tem V.Exa. a palavra.
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 O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Dr. Ney, Sr. Ney Pauletto.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR -  Pois não, Deputado Robson Tuma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor disse que não foi em

nenhuma reunião, com exceção àquela e somente àquela. Certo?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Eu comentei em duas situações, as duas

vezes que me foi perguntado, uma na Polícia Federal, pelo Dr. Zubcov, e aqui, se

eu não me engano, numa colocação, numa pergunta do Deputado Magela, que eu

havia ido num jantar no ano anterior, em 98.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sim, mas em reunião assim...

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Mas em reunião formal, a única reunião

que eu participei.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Sr. Nilson, o senhor disse que esta

afirmação não era verdadeira porque o Sr. Ney tinha ido, sim, a várias reuniões. O

senhor afirma isso?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Então, o que eu  afirmei é o seguinte:

nós já fizemos vários, em quatro anos, várias reuniões de confraternização de

grupo. Está certo?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  E o Sr. Ney esteve presente a

algumas delas, senão todas?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Reuniões de confraternização, ele

esteve em algumas reuniões. Eu confirmo meu depoimento. 

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  E não só neste jantar?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não só neste almoço.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Almoço?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Neste almoço da Getúlio Vargas.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Tiveram outras?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Outros jantares que ele esteve

participando...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Dr. Ney, quem está mentindo?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Deputado Robson Tuma, eu estou

falando exatamente a verdade do...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Dr. Nilson, quem está mentindo?
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu mantenho o meu depoimento,

Deputado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Qual é o interesse do senhor em dizer

que ele esteve há mais de uma reunião? 

(Não identificado) - Nenhum, ele já esteve em outras.. (ininteligível)

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  E qual é o interesse do senhor em

omitir que esteve em mais de uma reunião?

(Não identificado) - Nenhum interesse, Deputado Robson Tuma, teria todo

interesse em dizer a verdade, como estou dizendo sempre.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  E quem está falando a verdade? O

senhor ou ele? Ou será que vamos ter que deitar em berço esplêndido e esperar

Deus nos informar?

(Não identificado) - Estou convicto que eu estou dizendo a verdade.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  E o senhor?

(Não identificado) - Eu também.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Vamos para a segunda verdade.

Dizem que as verdades têm várias verdades. Sr. Ney, o senhor disse que só fez a

ata porque o Sr. Nilson pediu, certo?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Certo.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Sr. Nilson, o senhor pediu para que o

Sr. Ney fizesse a ata? 

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu não solicitei ao Ney que fizesse

nenhuma ata. Ele fez de livre e espontânea vontade.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Sr. Ney, ele está dizendo que não é

verdade, e aí?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Pois não, Deputado, como eu disse a esta

Comissão e também na Polícia Federal, eu só estava indo nesta reunião, só

participei dessa reunião, porque eu estava em programa de desenvolvimento, que o

Sr. Nilson estaria saindo da empresa em 30 de agosto, e eu estaria assumindo a

responsabilidade sobre a área de vendas também. Eu não tinha nenhum

relacionamento com a área de vendas, com esses profissionais de vendas, era

praticamente nulo o meu conhecimento dessas pessoas, eu não tinha experiência

anterior na área de distribuição de grandes clientes, que é mais ou menos 70 ou

80% do negócio da companhia, e eu não iria tomar a liberdade de... Eu recebi um
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convite do Nilson, verbalmente, para participar da reunião, eu não sabia do

conteúdo dessa reunião, apenas fui informado que seria uma reunião para discutir

cenário da distribuição no Brasil, até que me interessou muito participar, e ele me

solicitou que eu levasse o meu notebook para fazer as anotações, esse foi o termo

utilizado por ele, para que eu..., que era um exercício de discussão entre os

gerentes, que seria interessante a gente ter essas anotações

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Ele pediu para o senhor levar o

notebook?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Sim.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  O senhor só levou para fazer a ata

porque ele pediu?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Sim.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  O senhor tem como provar isso?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Olha, Deputado Robson Tuma, o que

para mim fica mais evidente é o seguinte: na abertura da reunião, na Fundação

Getúlio Vargas, no dia 27 de julho, o Nilson, na abertura, me apresentou ao grupo,

eu era uma pessoa desconhecida do grupo, e disse que eu estaria tomando notas

das reuniões e que depois ele estaria enviando a todos. Ele disse isso no início e no

fim da reunião.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Que ele estaria tomando notas?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, que eu estaria tomando notas

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  E que depois mandaria a todos?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Isso, inclusive, tem alguns depoimentos

do...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Essa afirmativa sua eu tive a

curiosidade de conversar com pessoas que estiveram presente à reunião e essa

afirmativa sua foi afirmada por este outro indivíduo que esteve na reunião. Então,

eu pergunto para o senhor, Sr. Nilson, e não para o seu advogado: como é que o

senhor pode me explicar isso? 

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu continuo afirmando que a decisão

de levar o notebook foi dele, eu também tinha o meu, poderia muito bem tê-lo

feito...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Sim, ele decidiu, por um pedido seu?
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 O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, eu não pedi a ele para fazer, foi

de livre e espontânea vontade. E assim como ele também tem as pessoas que

dizem que eu falei na abertura que ele estaria fazendo uma ata para depois

encaminhar, tem 21 pessoas que não disseram isso.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas teve gente que falou?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Hein? Mas tem 21 que não

comentaram isso, não. Não foi pedido para fazer.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Teve gente que disse que não fala

porque tem medo.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Tudo bem.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Tem gente que diz que não fala

porque tem medo.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Se precisar, numa outra oportunidade

traremos.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quem são os donos da Panarello?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para quem é a

pergunta Deputado, a quem dirige a pergunta?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Ao Sr. Nilson.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Pelo que eu tenho conhecimento, é

Paulo Panarello e a Ester Panarello. Esse é o meu conhecimento, eu não tenho...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eles não venderam nenhuma

participação da sociedade?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA -  Que eu saiba não, que eu saiba não.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Que eu saiba, não.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor vai entender a minha

pergunta...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... para frente.  Eu tenho a informação

de que o senhor comprou parte da Panarello.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Isso não é verdade, não é verdade. 

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Posso ter certeza absoluta...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Absoluta.
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ...  que eu nunca, mesmo depois que

acabar a CPI...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Absoluta.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ...  não vou ver nenhuma transferência

de quotas nem para o senhor nem para ninguém ligado ao senhor e nem mesmo

para alguma empresa fora do País?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Perfeitamente. Hoje eu não comprei,

não tenho nada da Panarello.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Hoje o senhor não comprou...

(ininteligível)

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não tenho nada e não tenho recurso

para fazer isso e nem pretendo. Não é meu objetivo comprar a distribuidora.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E é verdade que o senhor recebeu na

indenização uma parte dessa indenização no exterior?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Minha indenização na Janssen? Não.

Não tenho dinheiro fora.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor, quando que foi o primeiro

acerto que o senhor falou "não", então... o senhor aceitou o convite de ir para a

Panarello?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Fechei com o Panarello num evento

que existiu em São Paulo no dia 7, 8 de agosto, foi quando eu acertei com o

Panarello e falei assim: "Estou entrando na Panarello".

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E quando foi essa reunião?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Essa reunião foi em julho.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O Sr. Ney, no outro depoimento, disse

que as suas tratativas  com a Panarello vinham de longo tempo, inclusive, por isso

eu entendo que ele estava sendo preparado pra ocupar o seu posto na empresa,

certo?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Eu disse que eu estava em programa de

desenvolvimento há um bom tempo, eu diria há uns três meses, no máximo...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Para ocupar o lugar... 
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O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR  - ... porque o Nilson estaria deixando a

companhia. Eu não saberia dizer se era para a Panarello ou para outro distribuidor.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor, já que ia sair, já que o

senhor já estava programado pra sair da empresa, por que o senhor marcou a

reunião toda e por que  que o senhor tinha comando em cima do Ney?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - A reunião me foi pedida pelo grupo de

gerentes no mês de junho, no jantar de confraternização, para organizar o próximo

evento de confraternização. Isso foi pedido e está claro nesse meu depoimento. E

eu não era chefe do Ney.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só foi pedido para que vocês fizessem

uma reunião pra organizar o próximo evento de confraternização?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, não. Em junho, nós tivemos um

jantar de confraternização.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, vocês tiveram uma reunião...

Sim.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Está certo? E em junho me foi pedido

para organizar um evento em julho. Isso está claro, é o que eu disse, é o que eu

realmente fiz, e não sou chefe do Ney.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Isso é verdadeiro? 

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Isso é verdadeiro.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mas o senhor sabia que ia sair da

empresa já desde aquela época?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Desde o dia 5 de março foi a minha

decisão de deixar a companhia.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E comunicada para a empresa?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Comunicado para o Sr. Rubens Ochini.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Para ir para a Panarello?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, eu não tinha nada ainda acertado

com ninguém.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu não posso considerar esse tempo

como acerto de tratativas da participação societária da Panarello por parte do

senhor?
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, em hipótese nenhuma, em

hipótese nenhuma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Aliás, eu não quero esquecer que o

senhor me prometeu que me daria uma relação de cargos que tiveram problemas

nas estradas brasileiras da Panarello além dos roubos e seguros feitos. Mas isso

nós vamos conversar depois...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O. K.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... eu só quero dizer para o senhor que

eu aguardo ansioso esse problema porque eu estou, sim, investigando a Panarello

e gostaria que o senhor me ajudasse.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Já trouxe algum material para lhe

entregar. Lógico que cada filial tem as suas cargas e está aí disponível, viu? Eu só

queria complementar o seguinte: em referência à distribuição, eu tinha vários

convites, eu tinha convite de 1998, não foi de 1999. Eu aguardava abrir uma

distribuição como ex-funcionário da Janssen. Esse era um aspecto. Eu aguardava

isso. Em dezembro me foi negada esta oportunidade, e todos os ex-funcionários da

Janssen que passam pela área comercial têm esse benefício. Como eu não tinha,

eu pretendia, era meu interesses trabalhar na distribuidora. Então, eu tinha convite

da ITA, do Rio de Janeiro, eu tinha da Medical, em Poços de Caldas e Ribeirão

Preto, eu fui consultado pelo Martins, de Uberlândia, fui consultado pela Panarello...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Desculpe, eu parabenizo o senhor por

tantos convites, mas eu queria continuar aqui.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O.k.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quanto o senhor  ganhava na

empresa?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Na Janssen?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Na Janssen.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Quero, inclusive, dá uma retificada nos

valores. Eu trouxe, inclusive, o comprovante. Quando eu disse onze e setecentos,

precisamente, onze mil, quatrocentos e sessenta e os setecentos era de

aposentadoria.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quanto o senhor recebe, Sr. Ney?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Onze mil e quinhentos reais, mais ou

menos.
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mais ou menos isso?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Exatamente.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O mesmo salário. O senhor tem verba

de representação ou gratificação?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Tenho, sim, senhor.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Quanto?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Ah... eu não tenho o orçamento na minha

cabeça.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Mais ou menos?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Uns 200 reais por mês, 300 reais por

mês, assim, alguma coisa desse tipo.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor tem alguma outra

gratificação?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, senhor.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não tem?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Décimo terceiro, é o PLR, que é a

participação dos lucros, que é um salário...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Participação dos lucros quanto dá

mais ou menos?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - É um salário mais ou menos. Um salário

que todos os funcionários da companhia recebem anualmente.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA  - Um salário o que mínimo ou um

salário de 11 mil?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, um salário meu fixo, um salário...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, o senhor recebe  22 mil?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, não, eu recebo um salário, que é

pago como participação de lucros, no final do ano, a título..., como se fosse um

décimo quarto.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, o senhor recebe mais ou

menos 10% a mais por mês, seria isto? E o senhor recebe quanto hoje, Sr. Nilson?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu recebo hoje, fixo, 3 mil reais, mais

uma participação nas vendas da Panarello de 0,095%, totalizando 12 mil,
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garantidos de comissão nesse período, mais os três, são 15 mil reais. Esse é o total

do salário, que é 3 mil mais doze.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Qual é a relação que o senhor tinha

com o Presidente da empresa Johnson&Johnson?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Profissional.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Por que que ele foi demitido?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O presidente da empresa?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Johnson & Johnson?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Publicado na revista ISTOÉ -
Dinheiro.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não. Johnson&Johnson, que eu

entendi, Janssen-Cilag?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não da Johnson&Johnson nenhuma

relação. Eu não tenho relação com a Johnson&Johnson. As empresas trabalham...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - A Johnson é a proprietária da

Janssen, não é isso?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, uma das... A Janssen é uma das

empresas do grupo Johnson&Johnson.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor sabe por que o Presidente

da Johnson foi demitido?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Desconheço, Deputado Robson Tuma,

inclusive...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Publicado na revista ISTOÉ -
Dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marchezan) - Deputado Robson Tuma, tempo

esgotado de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só vou terminar, Sr. Presidente.

Então, estranhamente ele foi demitido, depois desse fato inclusive de nós pedirmos

a sua convocação aqui. O Sr. Nilson, o senhor fez, o senhor fez a colocação

explícita de que o Sr. Ney fez a referida ata, certo?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Perfeito.
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor fez uma correção?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Somente uma correção, depois desta

correção o que senhor fez?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Depois da correção?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Ele levou o computador para o senhor

fazer a correção e o senhor já devolveu pra ele ou ele lhe encaminhou um

documento, ou ele lhe encaminhou um e-mail?
O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Ele me encaminhou o documento pra

fazer a correção, e eu fiz a correção...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E fez o que depois?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - ... eletrônica e devolvi pra ele.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Depois devolveu pra ele?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Isso. Com essa alteração sobre

genéricos, que esse era o ponto, que dizer, a reunião não transcorreu em nenhum

momento pra se falar contra genéricos, a discussão era Lei dos Genéricos, o

impacto que isso causaria no mercado. E eu tanto era contra isso e disse que

estava na Panarello para fazer uma programa específico pra genérico. Nesses seis

meses eu ia ser cobrado por isso. Eu gostaria, inclusive, de entregar pra

Comissão..., dizer que a Panarello, eu gostaria de entregar, a Panarello já compra

de Teuto e EMS (?); já fizemos, essa é a campanha de marketing  de convocação

do produto.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Depois nós vamos fazer, depois o

senhor faz a sua defesa e a publicidade da Panarello.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O.K., mas eu gostaria, eu gostaria de

está entregando...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu nunca disse que ela não comprava

genéricos, eu disse que a acusação é que ela distribui remédios roubados, mas

depois nós vamos conversar...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - É que existia, existia na ata um termo

de...
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu queria, Sr. Ney, que o senhor, por

favor, me dissesse o seguinte: como o senhor fez essa ata e o porquê que o senhor

mandou essa ata para o Sr. Nilson. Eu já vou concluir, Sr. Presidente, desculpe.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Perfeitamente, Deputado Robson Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Quando nós voltamos pra empresa,

naquele mesmo dia, eu já encaminhei a ata ao Sr..., ao Nilson Ribeiro da Silva por

e-mail, por correio eletrônico da empresa, e entreguei uma cópia no papel. Naquele

momento eu expliquei a ele exatamente o que eu também disse nessa Comissão e

também pro delegado Zubcov, que havia muita redundância, muito dos termos que

lá foram discutidos, e as discussões amplas, e muita gente falando ao mesmo

tempo. Eu não tinha domínio sobre muitos dos assuntos abordados lá. Eu era novo

na área, eu passei isso pra ele, porque eu seria incapaz na empresa de enviar

alguma coisa ou de fazer alguma coisa da responsabilidade de outra pessoa que

não fosse a da minha área. E a área..., a responsabilidade do Departamento de

Vendas era do Sr. Nilson.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O senhor depois mandou essa ata

pros outros membros ou o Sr. Nilson, depois da correção, se encarregou de

mandar?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR -  Absolutamente. Eu não enviei ata  pra

ninguém. No momento em que...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - A sua secretária, qual é o nome?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - A minha secretária chama Zulmira

Meneguel.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  O nome da sua secretária quando o

senhor estava na Janssen, qual que é?

 O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - É Natalina Natale.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, ela não é a mesma?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O.K. A Natalina no programa de

desenvolvimento, pra mim, ela tava fazendo parte de secretariar o Ney no

programa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não quero saber do senhor, tô

perguntando o nome da secretária do senhor.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Natalina Natale.
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, a Polícia Federal, quando fala

— Sr. Presidente, só para concluir — quando ela fala que o e-mail para os outros

participantes com a ata foi mandado por sua secretária, o Sr. Nilson, é correto? E

quando o senhor fala que a secretária era a mesma não é correto, como o senhor

acaba de afirmar. Aliás, Sr. Presidente...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, era minha secretária, dele e do

Rubens.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... fica nítida a contradição entre os

dois e, mais ainda, Sr. Presidente, fica claro que há uma intenção clara de

desvirtuar da realidade dos fatos que ocorreram ali. Por isso, Sr. Presidente, eu,

como já fiz no caso, inclusive, requerimento está as suas mãos para ser votado, no

momento oportuno, em relação ao Dr. Aparecido, eu vou fazer o mesmo

requerimento em relação ao Dr. Ney e ao Dr. Nilson...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)  - Está bem.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... porque estão faltando à  verdade

com esta Comissão e que devem ser processados pelo Ministério Público. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. faça o...

(ininteligível) Obrigado a V.Exa. Com a palavra o nobre Deputado Sérgio Novais.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Eu queria saber do Nilson e do Ney

Pauletto  quando foi elaborada a pauta dessa reunião.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Certo. A pauta...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - A pauta dos três itens.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - A pauta foi discutida no jantar de

junho. Nós queremos discutir todas as vezes que existia uma grande mudança do

mercado, existiu na Portaria 801, na Portaria 802, no Decreto-Lei 2.814, na Lei dos

Genéricos, na falsificação de remédio. Então, todas as vezes que existia um fato

que mudava completamente a dinâmica do mercado, mudava. Se existia pelo

grupo, a pedido do grupo, que se fizesse reuniões pra discutir essas mudanças do

comportamento de mercado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Os três itens, os três itens. A

UNIMED foi tratado nessa reunião de junho?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Qual?
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - A questão da UNIMED, o desconto

da UNIMED.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim, tava na reunião de junho.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - De junho, desconto da UNIMED, dos

genéricos...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim. Na de junho, de maio.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - E das distribuidoras?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA -  E distribuidoras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado Sérgio

Novais, eu vou pedir licença a V.Exa. para fazer duas rápidas interrupções. A

primeira é de que o Dr. Nilson está assistido aqui pelo Dr. Vicente do Carmo

Sapienza e o Dr. Ney Pauletto está assistido pelo Dr. Antônio Carlos Gonçalves.

Mas essa não é a principal, o que eu interrompo V.Exa. é pra dizer que começou a

Ordem do Dia. Como há Deputados que podem questionar como foi suscitado

requerimentos que podem acabar na Justiça, eu não tenho mais condições pra

validar a reunião de continuá-la. Então, eu vou suspender — estou informado que

nós teremos uma votação apenas de três requerimento —, eu vou suspender e

recomeçaremos esta reunião tão logo termine a Ordem do Dia. Peço escusas ao

Dr. Nilson e ao Dr. Ney por esse contratempo, mas eu estou regimentalmente

obrigado e peço a colaboração dos dois para isso. Entendeu? De forma que peço

que... Suspendo a reunião pelo tempo que durar a votação, que eu espero não seja

superior a uma hora. Está suspensa a reunião.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente, eles ficarão

na mesma sala que estavam antes de vir pra cá, não?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ficarão.(Pausa.)

(É suspensa a reunião.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Declaro reabertos os

trabalhos da Comissão. Peço à Assessoria para que reconduza à Mesa os

depoentes.

Presentes à Mesa o Sr. Nilson Ribeiro e o Dr. Ney Pauletto, retomamos os

trabalhos na altura que havíamos suspendido para comparecermos ao plenário e

efetuar a votação. Tem a palavra, continuando seu interrogatório, o nobre Deputado

Sérgio Novais.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, eu queria,

inicialmente, pedir aqui à Secretaria pra levar esse..., o depoimento do Sr. Nilson à

Polícia Federal. Eu queria que ele me confirmasse esse depoimento que Natalina,

além de inte..., além do interrogado, era secretária de mais dois gerentes daquela

empresa: de Ney Pauletto e de Rubens Ochini. Que Rubens chefiava o interrogado

e Ney. Que informou que participaria do encontro com o grupo, ficando claro que a

empresa não estava envolvida com a reunião. O senhor confirma que informou ao

superior da reunião?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim. Deixa eu dá uma explicada sobre

a situação de Natalina pra não pairar nenhuma dúvida.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Não, eu só queria..., eu não queria

Natalina, eu queria somente se o senhor confirma...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, eu só quero amarrar, viu? A

Natalina é a secretária-executiva direta de Rubens Ochini. Ela é subordinada direta

a ele. Segundo, ela presta serviço de secretária ao Nilson. Terceiro, como  Ney

estava num programa de desenvolvimento, isso já tá dito várias vezes por ele, na

área comercial pra assumir a minha função, a Natalina, no que se referia à área

comercial, prestava serviço ao Ney. E a Zulmira era..., era a secretária direta do

Ney na área de promoção médica. Tá certo?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS -  O senhor confirma, então...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Então, eu confirmo que sabia da

reunião.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Que o Rubens Ochini sabia da

reunião?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Então, Sr. Presidente, fica claro... O

Sr. Rubens Ochini há poucos..., há poucos minutos atrás, disse, né, que não sabia

da reunião. Então, nós vamos ter que chamar novamente. O Sr. Ney Pauletto

afirma... nós temos já que perguntar ao Sr. Ney Pauletto, mas que ele nega que o...

não teve esse contato direto e precisamos só fazer uma checagem aqui com o Sr.

Ney Pauletto. Outro... Eu queria só reafirmar essa situação que o Sr. Ney..., que o

Nilson fala... No depoimento do Nilson Ribeiro ele diz o seguinte, quando

interrogado se a empresa tinha conhecimento da reunião, se a Janssen-Cilag tinha

conhecimento da reunião, o Seu Nilson Ribeiro responde na CPI, naquele
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interrogatório: "O Seu Rubens Ochini sabia que a gente estaria fazendo a reunião.

Sem isso, sem dúvida, só que sem envolvimento nenhum, isso acontecia durante

quatro anos, quer dizer, não era a primeira reunião que a gente estava fazendo".

Então, essa situação aqui nos remete a que nós tenhamos que convocar,

reconvocar o Rubens para clarear, porque ele mentiu  ou...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, eu vou

interromper V.Exa pra... da tentativa presunçosamente do bom andamento dos

trabalhos. Se nós quisermos ter a oitiva do Dr. Rubens Ochini, o ideal seria que ele

viesse logo pra cá, senão depois nós vamos ter que fazer de novo, chamar de novo,

entendeu? Não é? E aí os dois tinham que ficar aqui, eu não sei, eu consulto a

Comissão, não é? Eu acho que seria economia, né, entendeu? Não é?

(Não identificado) - Tudo bem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Concordam os Srs.

Deputados? (Pausa.) Então, de acordo, eu peço à Assessoria que conduza à Mesa

o Dr. Rubens Ochini, que, então, poderá estar à disposição logo e a gente encerra...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Tá bem.  Mas antes, antes eu

queria...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Que as dúvidas não

são...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - ...eu queria perguntar ao Ney

Pauletto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem V.Exa a palavra.

Prossiga.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - ... Sr. Ney Pauletto, se ele confirma

que o Sr. Rubens Ochini estava de férias, como ele afirmou na CPI.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Deputado Sérgio Novais, o que me consta

é que... Eu não passei nenhuma informação sobre isso pro Rubens, mesmo porque

ele estava de férias naquela semana ou na semana anterior, inclusive também. Eu

não me lembro, mas eu lembro certamente que eu não passei nenhuma informação

pra ele, e ele estava de férias naquela semana da reunião. Isso é que eu tenho

bastante consciência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Continua V.Exa. com a

 palavra.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Então, nós temos que esclarecer

aqui, Sr. Presidente, logo essa pendência. O senhor...

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu não sei se eles

estão fazendo economia processual também com um advogado só ou se o

advogado vai cobrar o dobro, né, mas isso não é problema nosso. Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Nós acabamos, Sr. Rubens Ochini,

de confirmar em dois depoimentos, o da Polícia Federal e o da CPI, o Sr. Nilson

afirmou que V.Sa. tinha conhecimento das reuniões. Especificamente da reunião do

dia 27, o Sr. Nilson diz: "O Sr. Rubens Ochini sabia que a gente estava fazendo a

reunião. Isso sem dúvida" — tá colocado aqui —, "só que esse envolvimento..., só

que sem envolvimento nenhum. Isso acontecia durante quatro anos, quer dizer, não

era a primeira reunião que a gente estava fazendo". Portanto, V.Sa. acabou de falar

aqui que não tinha conhecimento da reunião e fica claramente a contradição e

alguém aqui não está falando com a verdade, conforme o juramento que foi feito.

Então, queria que o senhor explicitasse se tinha ou não conhecimento da reunião.

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Novais, eu estava em férias naquela

semana e não tinha conhecimento dessa reunião.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - O senhor estava de férias na semana

ou ao longo do mês?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, eu estava em férias naquela semana.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - O senhor tem como comprovar essas

férias semanais?

O SR. RUBENS OCHINI - Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Algum mecanismo... O senhor é

celetista, o senhor é empregado da empresa?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu diria o seguinte. Eu tenho, dentro da empresa,

nós temos um sistema de aprovação eletrônica pra todas as necessidades da

minha função e durante este período eu não estava na companhia, eu estava em

férias, e isso está comprovado lá.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Que tipo de registro, Sr. Ochini?
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O SR. RUBENS OCHINI - Eletrônico. Nós temos um sistema de aprovação

eletrônico e eu peço autorização para estar fora da companhia durante aquele

período. E, assim, estava.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Mas não anotado em carteira de

trabalho, não?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, acho que não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Porque o senhor tem uma férias

anual como todo trabalhador...

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Mas isso não é das férias anuais?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, não. Era um período que eu estava fora da

companhia.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Pra fazer o que, Sr. Ochini?

O SR. RUBENS OCHINI - Em férias.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Em férias?

O SR. RUBENS OCHINI - É. Eu, durante essa semana, eu estava com a

minha família viajando, eu não estava na companhia, não estava nem em São

Paulo.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - O que o senhor atribuiu, então, o Sr.

Nilson afirmar categoricamente, sem dúvida?

O SR. RUBENS OCHINI - Não saberia dizer, eu interpretei, quando da

colocação dos Deputados, que ele estaria se referindo ao conhecimento dos

eventos que aconteciam, dos encontros que aconteciam, não especificamente

deste no dia 27. Neste do dia 27, eu não tinha ciência.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - A pergunta do Deputado Zuppo foi a

seguinte: "Então, a empresa tinha conhecimento da reunião"? O Sr. Nilson Ribeiro

da Silva responde: — "O  Sr. Rubens Ochini sabia que a gente estaria fazendo a

reunião. Isso sem dúvida". Essa a resposta do Sr. Nilson.

O SR. RUBENS OCHINI - Eu continuo dizendo que eu não tinha ciência da

reunião.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, nós vamos ter que

tomar providências, né, porque alguém, né, do ponto de vista, eu acho que a

iniciativa, me parece, do Deputado Zuppo, que vai falar posteriormente, eu vou até

deixar os encaminhamentos    para o Deputado Zuppo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - V.Exa. proponha e eu

submeterei à Comissão.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  -  Pois não. 

(Intervenção inaudível.)

 O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  - Não, não, vou deixar pra V.Exa.

tomar... Só fiz a constatação porque tava lendo e... Eu queria perguntar ainda ao ...,

ao Nilson: qual era a avaliação, como era feita a..., depois de passada uma semana

de trabalho, quinze dias, um mês de trabalho, como é que se reuniu com o gerente,

o diretor comercial? Como era esse tipo de avaliação, a freqüência dessa avaliação

que era feita sobre os trabalhos dos dois gerentes?

O SR. NILSON  RIBEIRO DA SILVA  - Tinha que prestar ao meus..., ao meu

chefe, que é o Rubens, na época, relatórios mensais de comportamento do

mercado, de situação do mercado, de como é que tava funcionando, quais eram as

tendências. Isso todos os mês a gente fazia esses relatórios informando pra ele.

Era... Fazia parte inclusive da minha descrição de atividades, com objetivos

especificados pra trabalho e prestar essas informações pra ele.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  -  Isso era por escrito?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  - Isso era por escrito.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS   -  Em reuniões  é... 

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  - De toda situação de mercado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  -  Sim, mas a freqüência era mensal?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  -  Essas reuniões, normalmente, eram

entre 30 e 45 dias que a gente fazia esses encontros de confraternização. Porque a

reunião específica foram algumas delas que nós tratamos de assuntos bem

específicos. Quer dizer, tendência de mercado em todos os eventos que a gente

fazia, a cada mês ou 45 dias, se discutia a tendência de mercado entre todos os

gerentes de vendas. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  -  Sim. Eu quero saber...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA -  Todas. Agora, essas reuniões

específicas, como aconteceu essa, que era uma situação de mercado que eles

pediram pra mim, em junho, que fosse feita, porque tinha uma mudança de

mercado que era a Lei dos Genéricos.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  -  Não, tô querendo a rotina da...,

tirando essa matéria de discussão, tô querendo saber a rotina que existia de..., a...

O Dr. Rubens era o superior?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  - Certo.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  -  Como é que os dois gerentes

subordinados tinham uma rotina de trabalho. Que freqüência era essa rotina de

prestação de contas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, dez

minutos.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  - Não, isso dependia muito da

necessidade dele. Não tinha..., não tinha uma rotina. Cada dia tem uma agenda pra

fazer, não. Isso dependia muito...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  -  Não tinha uma reunião semanal?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não tinha, não tinha.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  - Não tinha?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  - Não existia reunião semanal pra

discutir, não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  -  Fechada só com os os dois?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  - Não, não tinha. Não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  -  Novamente o Dr. Rubens Ochini

afirmou há poucos minutos atrás que existia uma reunião semanal de prestação de

contas, fechada entre os dois.

(Intervenção ininteligível.)

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  - Agora, existia  bate-papos que eram

firmados ao longo da semana. 

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Esse era o... (ininteligível.)

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  - Mas a reunião formal foi afirmada

aqui, recentemente, que existia. 

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  - Mas, pra concluir, Sr. Presidente,

nós temos que ainda... Eu queria fazer a última. A questão das férias. O senhor

afirma que o Rubens Ochini estava de férias nessa época?
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  - Não sei. Aí eu não posso afirmar. Mas

que ele sabia da reunião, com certeza. Se ele tava de férias...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  - O senhor não se lembra?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  - Não, não me lembro, não me lembro.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  -  Se nesse, nesse  período...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA -  Se ele estava, não, não sei, não sei.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  -  Só um minuto, Presidente. Só um

minuto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Um minutinho pra

V.Exa. concluir.

 SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  -  É. Ele..., ele informou... Sr. Nilson, o

senhor informou..., essa informação ele sabia através... Como é que ele sabia? Foi  

uma informação direta sua?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  - Foi direta. Deixa eu, deixa eu mostrar

o seguinte: são 23 anos de companhia. Eu era empregado, era subordinado. E,

como subordinado, eu tinha que prestar conta a meu chefe de tudo que a gente faz.

Eu não fiquei lá 23 anos fazendo coisas erradas. Eu fiquei fazendo coisas certas e

prestando contas e solicitando orientação e informando sobre os procedimentos

todo da empresa. Tinha política que ele que aprovava, tinha tudo que era...

(ininteligível) Era empregado da companhia. Então, quando os gerentes me

pediram pra fazer essa organização pra discutir Lei dos Genéricos, discutir cenário

da indústria farmacêutica, eu procurei o Sr. Rubens Ochini, como meu chefe, falei

assim: Eu gostaria de tá fazendo essa reunião com o grupo, é a minha última

reunião que vou fazer com eles, de tá dando mais essa contribuição. E como

nesses..., nesses eventos que a gente discutia decretos, que era a mudança de

mercado, foi 801, 802, a 802, a 2.814, falsificação de remédio, e a gente fez essas

reuniões normalmente nas indústrias. Foi feito no Roche, foi feito na Novartis, foi

feito na Janssen. Então, eu cheguei pro Rubens e falei assim: "Eu gostaria de fazer

esta reunião com esse grupo de labora..., da indústria, que são os meus colegas, é

a minha última participação aqui na companhia. Temos um auditório no 30º andar.

Poderia ser feito?" Ele chegou pra mim e falou assim: "Olha, gostaria que não fosse

feito aqui porque tá cheio de laptops que nós tamos mudando todo o esquema da

companhia e tá cheio de microcomputador. Por que você não faz na Getúlio

Vargas? A Janssen-Cilag tem uma sala na Getúlio Vargas. É um ambiente próprio,
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tá perto, tá em férias, é fácil pra vocês ir pra lá." Esta é a realidade dos fatos,

Excelência. Eu presto contas, eu era um empregado da empresa.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS  -  Obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado

Sérgio Novais. Com a palavra a Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, eu gostaria apenas, que eu vou fazer perguntas aos três convocados, e

gostaria que fossem ambos sucintos nas respostas, visto que só temos os doze

minutos. E começaria, Sr. Rubens, Ney e Nilson, começaria pela questão da

entrada..., da saída do Sr. Rubens, da Panarello..., do Sr. Nilson, da Panarello. E

pergunto ao Sr. Nilson, ao Sr. Rubens. O senhor informou aqui no seu depoimento

que só soube da ida do Sr. Nilson para a Panarello no mês de agosto, Correto?

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeitamente.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Nilson, o senhor soube

da sua ida pra Panarello, tomou a decisão quando?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Sete ou 8 de agosto, se não me falha

a memória. Foi quando  eu fechei com o Paulo Panarello.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sete?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Sete ou 8 de agosto. Foi um evento

que existiu, chamado Real Farma, em São Paulo. E a Panarello tinha um estande

lá. E eu fui e fechei com o Paulo Panarello naquele dia.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Certo. E o senhor também...

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Então, ele também tá certo, nessa

data mesmo.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ... diante de tantas e tão

graves contradições, parece que nós avançamos muito pouco aqui pra saber de

fato quem falta ou não com a verdade. Mas, enfim, diante dessas tantas e graves

contradições, pelo menos no meu ponto de vista, o senhor em todas suas respostas

o senhor dizia, não, eu afirmo com certeza que o Sr. Rubens sabia da reunião...

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA - Hum, hum.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ... eu afirmo com certeza que

eu não pedi pra o Sr. Ney fazer a ata...

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA - Certo. 
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ... sequer pedi pra ele levar o

notebook dele para a reunião do dia 27.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Perfeito.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Então, o senhor parece que

falar com muita segurança. O senhor está falando a verdade?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Sem dúvida.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Inclusive quando o senhor

diz que é... só sabia da Panarello, da sua ida no dia..., em agosto?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Fechei com o Paulo Panarello em

agosto. Exatamente isso.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Pois não, eu tenho aqui a

pergunta que eu lhe fiz na vez passada em que o senhor esteve aqui, não é?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Perfeito.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - A respeito dum evento do dia

18 do mês de agosto.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - O.K.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Aí o senhor respondeu o

seguinte: é que teria sido o evento um e-mail da Panarello.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Perfeito.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Aí o senhor diz mais adiante:

"Eu sei que a Panarello soltou um comunicado para toda a indústria dizendo que no

dia 18 estava anunciando..., estava anunciada a minha entrada na Panarello". Quer

dizer...

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Então, tem uma confusão.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, o senhor foi que disse,

não sou eu que tô...

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  -  Tudo bem. Então, eu retifico. Na

realidade, a Panarello faz anualmente esses eventos com a indústria.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, mas veja bem, o senhor

mesmo, é engraçado, né, eu sei que foi o senhor que organizou a reunião, mas na

ata tá muito claro aqui:...

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - O.K.
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ... "Nilson avisou a todos do

evento da Panarello com a indústria, no dia oito do oito, a partir das 17 e 30, na

sede do Pari, para que se agendasse.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Isso.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Quando o senhor foi

questionado na outra vez, por mim, inclusive, o senhor respondeu com tanta

serenidade, tanta tranqüilidade, que o evento era pra anunciar sua estada, a sua

mudança.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Não, não.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas tá aqui, Sr. Nilson, tá

aqui, foi o senhor que disse isso.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - O.K. O evento... Deixa eu só colocar,

posso esclarecer, né, Excelência.? O evento do dia 18 de agosto eu já sabia que a

Panarello tava realizando, um amigo meu é que, inclusive, coordenou esse evento,

da CAPEL. E eu avisei o grupo que agendasse para a reunião do dia 18. E a

Panarello faz essas reuniões anualmente. No dia 18, o Panarello anunciou lá

também  a minha entrada na Panarello, como o Sr. Rubens Ochini anunciou a

minha saída...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas o senhor já sabia que a

Panarello ia  anunciar a sua entrada na Panarello, porque o senhor falou isso da

última vez aqui.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Não, não. O.K. Mas eu tô dizendo

que eu retifico isso. Na realidade, o evento era pra indústria. O evento era pra

indústria farmacêutica, não era pra anunciar minha ida. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Então, o senhor, que se diz

tão seguro de si, admite agora que o senhor faltou com a verdade, não agora, não

está faltando, faltou na reunião passada, é isso? Se bem tô entendendo é isso.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Não, não tô faltando com a verdade.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Então, seguindo na mesma

linha de raciocínio, Sr. Nilson. Eu lhe perguntei também, e repito a pergunta, bem

simples, na vez passada, se a empresa Panarello respondia por algum processo

fiscal. Eu perguntei isso e retorno a pergunta a V.Sa.
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O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - O.K. Eu disse que eu não tinha

conhecimento profundo dessas situações, que ainda a empresa não tinha discutido

comigo.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, o senhor não disse que

não tinha conhecimento profundo.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Isso.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O senhor disse que não

sabia.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - O.K. Mas eu não sei. Eu não sei.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O senhor disse que não

sabia.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA -  Não é da minha área. Agora, hoje, eu

conversei com o Paulo Panarello, depois dessa situação, pra saber como é que a

gente poderia atender isso. E o Paulo tá disposto a enviar todas as situações de

processos pra CPI, entendeu?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Veja, Sr. Nilson. Veja

quantas perguntas eu lhe fiz no mesmo sentido.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA -  Perfeito.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Se o senhor tivesse

respondido a primeira vez com equívoco, poderia ter consertado a resposta nos

momentos que se sucederam. Eu lhe perguntei uma, duas, três, quatro, cinco. Olha

suas repostas.   O senhor não sabe do que se trata? Primeiro eu perguntei: "O

senhor tem conhecimento  de que a empresa que o senhor trabalha, a Panarello,

está indiciada por inquérito fiscal"? O senhor disse: "Não". Aí, depois eu disse: "Mas

não é do seu conhecimento"? O senhor diz: "Não, não".

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Sim.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Aí, depois: "Não sabe do que

se trata"? "Não".

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Sim.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Aí, nem o motivo? "Isso não

é do meu conhecimento". 

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Sim.
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - "Não, não sei". O senhor

disse isso dez vezes: "Não sei".

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Perfeito, agora hoje a senhora me

pergunta...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas, então, eu vou ler,

porque nós também discutimos muito as atas na reunião passada.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - O. K. Perfeito.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O senhor acha que faltou

com a verdade, não tá querendo assumir não sei por que que o senhor não teria

pedido do Sr. Ney Pauletto pra fazer a ata. Mas o senhor, enfim, teve que

reconhecer que depois da ata feita, a ata chegou em suas mãos e o senhor corrigiu

a ata, perfeito?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Sim, isso eu confirmei em todos os

depoimentos.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Perfeito. Então, eu tenho

aqui as duas atas. A primeira versão escrita pelo Sr. Ney Pauletto, sem qualquer

correção...

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Certo.

 A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ... do que ele ouviu lá, e a

segunda corrigida por V.Sa. Aí, diz aqui a ata, só  um  minutinho, deixa eu achar

aqui. Diz aqui a ata: "Situação da distribuição" — aí eu vou pular uma parte. "Júlio

levantou a preocupação com a distribuição geral no Brasil, citando o exemplo da

posição radical da Santa Cruz", que é uma grande distribuidora, o senhor

concorda?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Sem dúvida.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - "... citando o exemplo da

posição radical da Santa Cruz com a política severa de redução dos estoques.

Precisamos identificar melhor os fatos que têm levado a Santa Cruz a adotar essa

política e o processo fiscal que sofre a Panarello".

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA - Hum, Hum.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O senhor corrigiu essa ata,

porque o senhor manteve, e o senhor continua a mentir para os Srs. nobres

Deputados? Pra todos os que nos ouvem?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Eu não era funcionário da Panarello.
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas não é isso que eu tô lhe

perguntando. Se o senhor está confundido e não consegue responder, não adianta

achar que vai confundir aos Deputados,  que não vai.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Não, não.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu lhe perguntei, da outra

vez que o senhor teve aqui: "O senhor tinha conhecimento do processo fiscal da

Panarello"? O senhor respondeu dez vezes, por dez vezes que não.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Não, eu não tenho, eu não tinha, hoje

eu tenho.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E essa ata aqui que o senhor

corrigiu, que fala do processo. Porque os senhores discutiram isso lá, o que que

significa isso?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Sim, mas quem tá falando é Júlio,

não sou eu.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sim, mas o Júlio falou e o

senhor ouviu, e o senhor corrigiu e manteve. Porque o senhor acha que alguém

falou uma besteira, porque o senhor disse pra todos nós, na vez passada, que

quando as pessoas falavam campanha contra o genérico...

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA - Certo.

  A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ... que não era bem o

genérico, era aquele pseudogenérico, então, isso o senhor corrigiu. Isso o senhor

corrigiu na ata. E isso aqui, em relação ao processo fiscal da Panarello, o senhor

não corrigiu, por quê?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - O.K. São opiniões pessoais, não foi

opinião minha. A única coisa que eu disse, e continuo afirmando, tinha um fato

muito grave na ata, que, sem dúvida alguma, eu não acreditaria que ninguém

tivesse falado isso, que seria uma campanha contra genérico, isso não existe

mesmo.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Veja bem a ata que o senhor

leu e corrigiu. Eu imagino que a leitura é uma coisa. A leitura para correção é outra

coisa completamente diferente, muito mais profunda até, de muito maior

compreensão e entendimento. Veja, quando diz aqui: "... e o processo fiscal que

sofre a Panarello". Aí, entre parênteses: (... que deve provocar uma devassa em

todos os distribuidores pela Receita Federal, descobrindo situações fiscais ilegais)
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(?), coisa que as gerências de venda dos laboratórios não conseguem ter acesso.

Ou seja, o senhor escreve isso e diz  que não tinha conhecimento do inquérito fiscal

que sofria a Panarello?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Não, não fui eu que escrevi isso, Exa.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas o senhor corrigiu.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - O.K, mas eu não tinha conhecimento.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Pulou essa parte, então?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Isso eu não tinha conhecimento

disso.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O senhor pulou essa parte

da ata?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Como é que eu vou corrigir algo que

eu não sei? Eu não posso fazer, tá certo? Se eu não tenho conhecimento, eu não

ponho o meu dedo onde eu não posso.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E mais embaixo diz o

seguinte nesse parágrafo: "Precisamos acompanhar de perto essas

movimentações, com  troca de informações entre as gerências".

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  -  O.K.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O senhor não era o gerente,

na época, de vendas da Janssen-Cilag?

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Eu era gerente. Saí depois. Aí eu não

troquei mais informação com ninguém, Exa. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Ah, tá, então, o senhor

continua a faltar com a verdade. Faltou da outra vez, e agora mantém.

O SR. NILSON RIBEIRO DA  SILVA  - Em absoluto, Exa. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Bom, eu tenho a minha

opinião. Agora, continuando, tem uma outra parte aqui da ata que eu fiquei

intrigada, eu já li, já reli, e aproveito agora a oportunidade pra os três, não só os

gerentes, mas inclusive o diretor comercial, que expliquem isso pra nós, os

membros da CPI,  uma parte trata do seguinte: "Outro fator é a necessidade de

controle rigoroso nas práticas comerciais dos distribuidores, verificando no detalhe

os oportunistas de mix e de jogadas fiscais. O que que significa isso, Dr. Rubens?

O  SR. RUBENS OCHINI - Deputada Vanessa, é difícil avaliar o que que tava

sendo discutido lá. Por esta frase, eu não saberia dizer do que tavam ali tratando.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0103/00 Data: 22/02/00

99



A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O que significa jogada de

mix?

O  SR. RUBENS OCHINI - Mix de produtos são equilíbrios entre produtos.

Eu tenho, numa linha, dez produtos e eu posso comercializá-los  mais um produto

menos outro, mix é isso. Agora o que significa...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu não entendi, Sr. Rubens.

O  SR. RUBENS OCHINI - Dentro de um laboratório, em qualquer empresa

que tenha vários produtos, eles podem se compor em pesos de uma maneira

diferente.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Pesos em relação à venda?

O  SR. RUBENS OCHINI - Pesos em relação à venda, mais unidades de um

produto, menos unidades de outra. Se há uma alteração de mix  de produtos,

significa que alguns produtos vão crescer na sua representatividade e outros vão

diminuir. Acho que eu fiz as três...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Como que as distribuidoras

fazem essas jogadas de mix? 

O  SR. RUBENS OCHINI - Não saberia dizer. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Ney?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Bom, doutora, essa realmente é uma área

que naquele momento da reunião eu não entendia praticamente nada, eu tava zero.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas pela sua experiência

hoje?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Sim. O que eu acho que refletiu essa

informação foi o seguinte: o mesmo distribuidor ele distribui ou vende

medicamentos pra farmácia pra vinte, trinta, cinqüenta laboratórios, até mais, até

setenta laboratórios. Se ele tem uma condição especial de um laboratório, ele pode

repassar essa condição de venda da maneira que ele quiser. Então, o mix é: eu tive

50% de desconto, tô assim dando um exemplo fictício, ele pode usar 25% pro

produto a, b ou c. E não é uma prática, por exemplo, que a nossa empresa adota.

Fala: eu quero que você venda pra farmácia no máximo de 3% de desconto, que é

o máximo do limite que você pode chegar.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O senhor não acha que isso

é uma intervenção dos laboratórios diante as distribuidoras? Não é não?
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O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - É uma...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Essa prática, pelo que o

senhor diz, é comum.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Isso tá dentro da política comercial, tá

dentro do contrato de..., quer dizer, a gente não quer que ocorra o contrário, que um

distribuidor que tem um depósito num Estado A e um outro num Estado B, como as

políticas,  as legislações de ICM são diferentes...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Isso  é combinação de

preços, né? Além de ser intervenção dos laboratórios nas distribuidoras, confere

também, caracteriza uma combinação de preços né? Porque o desconto não pode

ser maior do isso, numa região e na outra.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Estou dizendo pelo meu laboratório.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O que o senhor tá falando é

muito grave.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Pelo meu laboratório. Pelo meu

laboratório.

 A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Pois é. Em nome do seu

laboratório, que certamente deve ser a política de todos. 

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Eu acredito que não, doutora, não é a

política de todos.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Porque imagine o seguinte,

se existe um vendedor e um comprador, a partir do momento que a venda foi feita,

não há mais nada entre ambos, cada um  pratica o desconto que bem entende.

Mas o senhor acaba de dizer que não, que não é essa a prática dentro da sua

empresa, imagino eu na indústria farmacêutica.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, eu não diria..., eu não respondo pela

indústria farmacêutica. Eu diria que na nossa empresa...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Fala da sua, aí fica por

minha conta.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Isso, perfeito. Na Janssen-Cilag existe um

contrato de parceria comercial, um contrato de distribuição que apregoa que o

distribuidor deve seguir essas regras, algumas regras, e essa é uma delas. E é um

contrato de parceria. 
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E essas regras devem ser

seguidas  igualmente no Brasil inteiro?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Sim, pra todos os...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - É uma intervenção, portanto.

Sr. Presidente, se V.Exa me permite, faltam dois minutos, eu tô acabando já. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, V.Exa já concluiu

seu tempo, já ultrapassou.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Então, posso fazer uma

última pergunta? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pra uma última

pergunta, tem V.Exa a palavra.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - É só pro Sr. Nilson,

infelizmente, não deu pra ele falar sobre o último assunto, pela experiência dele, ele

teria muito que falar sobre essa interferência dos laboratórios nas distribuidoras,

inclusive os que permanecem ou não no mercado. Na primeira ata escrita pelo Sr.

Ney Pauletto não havia coisas importantes que o senhor incluiu durante a sua

correção, uma delas, "decisão"— grifado, grifado e negritado — "decisão":

distribuidor que trabalha com a linha de laboratórios éticos não deve, não deve —

grifado e negritado —, trabalhar com os genéricos de Teuto e Neoquímica.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu já disse que a correção feita

específica por mim foi relativa a contra genéricos, que eu não acreditava que isso

poderia ser feito.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Então, o senhor tá trazendo

um elemento novo a essa CPI, teve uma terceira mão que mexeu na ata, que não a

sua?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, eu desconheço isso.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O senhor desconhece essa

mudança que o senhor próprio fez?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, não fui eu  que fiz.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Quem fez a  mudança?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Em nenhum  momento eu tô dizendo

que eu fiz essa mudança.
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas ela foi entregue à

Polícia Federal, foi entregue em todos os inquéritos como a ata que o senhor

corrigiu?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim, a ata que eu conheço, a ata do

meu  domínio é essa ata.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputada

Vanessa Grazziotin. Com a palavra o Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.

Deputados, demais presentes nesta CPI, eu queria perguntar ao Sr. Ney Pauletto,

em primeiro lugar, aquilo que nós caracterizamos como uma reunião, na sua

opinião foi o quê? Eu tô falando daquela reunião...

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Do dia 27 de julho?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - De 27 de julho. 

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Foi um encontro de gerentes de vendas

da indústria farmacêutica.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Deixou de ser uma

confraternização, como o senhor afirmou na reunião passada?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, eu continuo achando que foi... Eu

não disse confraternização, foi um encontro..., as pessoas...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O senhor disse.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Eu disse essa palavra?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Disse, tanto o senhor quanto o

Sr. Nilson.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Tá. Se eu disse essa palavra, eu não me

lembro. O que entendi da reunião, foi minha primeira reunião realmente presente, o

que sentia é que as pessoas nesse segmento se conhecem há muitos anos,

existem pessoas há trinta anos no segmento farmacêutico. O Sr. Nilson é uma

dessas pessoas que conhece esse segmento com muita riqueza de detalhes.

Existiam vários deles nessa reunião. Existe realmente, quando nós entramos na

reunião, por volta das 9, 10h da manhã...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Ney Pauletto, a pergunta é

mais objetiva porque nós temos várias questões.
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O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Pois não, teve um período...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA  - Foi uma reunião, o senhor,

diferentemente do que respondeu no seu depoimento anterior, o senhor disse que

era uma confraternização. Eu pergunto: foi uma confraternização  ou  foi uma

reunião?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Eu acredito que foi uma confraternização.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Confraternização?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Em que se discutiu assuntos de trabalho

também do mercado farmacêutico, como em qualquer situação.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Uma confraternização? O.K. O

Sr. Rubens Ochini disse que não é crível que algo que ocorra numa terça-feira, que

tenha horário pra começar, que tenha almoço, coffee break, e que tenha uma

pauta, ele falou que não é crível. Sr. Ochini, quando o senhor fala que não é crível,

é para o senhor, é para nós todos, pra quem que não se acredita que aquilo não era

uma reunião?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Chinaglia, quando eu comentei que

estes elementos não tornavam uma reunião crível, não me parecia razoável que

uma reunião que começasse às 9h fosse única e exclusivamente por um critério de

confraternização...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Muito bem. Está claro.

O SR. RUBENS OCHINI  - ... mas como não estava presente, não poderia

julgar se além disso teve outra discussão.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA -  Muito bem. Tá claro.  Tá claro.

Mas veja, quando o senhor fala que não é crível, o senhor traduziu o sentimento de

toda a CPI. Não é crível é: não dá para acreditar que uma reunião na terça-feira,

que tem horário pra começar, que tem pauta, que tem almoço, que tem volta, que

tem horário pra encerramento seja apenas uma confraternização. Pergunto ao Sr.

Nilson: aquilo era uma confraternização ou uma reunião de  trabalho? 

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Pra nós, do grupo, a gente sempre

considerou como confraternização, congraçamento, certo?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O.K. Tá claro. Agora, se era

uma confraternização, por que que o senhor, pergunto ao senhor e ao Dr. Ney

Pauletto, se é uma confraternização, por que que um atribui ao outro a

responsabilidade da ata? Porque se eu me reunir com meus amigos, como vocês
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buscam caracterizar, eu não teria nenhum medo em dizer que eu sou o responsável

pela ata. Por que que o senhor busca  atribuir ao Sr. Ney Pauletto a iniciativa da

ata, se é uma confraternização?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O.K. Porque desde o início  eu afirmo

a mesma coisa. O Ney Pauletto estava assumindo a minha função, talvez não tinha

a experiência de todo o grupo que estava lá presente, tá certo? Tomou a iniciativa

de levar o computador dele. Pra mim eram anotações pessoais, que ele ia fazer um

registro  de anotações individuais...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não, isso tá claro. Agora eu

pergunto pro senhor: o senhor atribui claramente ao Sr. Ney Pauletto?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O senhor já participou de

alguma outra reunião de confraternização, aniversário, Natal, casamento, reunião

de turma de formatura etc, onde houve ata e o senhor não quisesse ser

responsabilizado pela ata? O senhor tem uma experiência pra dizer?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, não, participei de várias e nunca

teve ata.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Exatamente.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Como eu disse também que durante

os quatro anos que eu participo desses encontros com o grupo de colegas não teve

ata.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Na sua opinião, o fato de haver

ata descaracteriza o fato de ser uma confraternização ou não?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não sei, pra mim foi um trabalho feito.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não veja, não foi um trabalho

feito pelo senhor. Se é uma confraternização, é trabalho ou confraternização?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Acho que tem as duas coisas no meio.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas veja, o senhor poderia citar

algum outro exemplo de confraternização  onde se trabalha?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Bom,  nós fizemos vários deles lá, na

própria indústria que nós fizemos, esse tipo de reunião pra discutir mercado

farmacêutico e sair pra almoçar,  sair pra jantar, isso pra mim era confraternização.
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Isso, claro. Então, o senhor me

permite concluir que quando o senhor diz que é confraternização eu posso concluir

que é trabalho?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O.K., permito, se essa é a sua voz, eu

vou respeitar, tremendamente, certo?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA -  Claro, veja, porque se há ata,

se há horário pra começar, pra terminar e se há pauta, o senhor caracteriza como

confraternização, mas não há como negar que pode ser trabalho. Há como negar?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - É, só não tinha um horário pra

começar, é a partir de, e chegaram gente em vários horários. Está certo?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - "A partir" é reunião de petista,

né? Agora, quando  fala que é a partir de 9h, eu presumo que executivos da

indústria farmacêutica sabem que o horário pra começar a reunião é às 9h. Então

veja, da mesma maneira que o senhor caracteriza como confraternização, tendo

ata, tendo pauta, o senhor não tem como impedir que eu caracterize como reunião.

Me prove que não era reunião.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O.K. Eu não tenho como impedir.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA -  Não tem como. Ao Sr. Ney

Pauletto: o senhor tem como me provar que não era uma reunião?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, eu acho que foi uma reunião.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Uma reunião. Pois bem.

Avançamos em relação aos depoimentos passados. Quem  é — pergunto aos dois

—: quem é que orientou a secretária para fazer a convocação da reunião e quem é

que deu a pauta para a secretária? Pergunto primeiro ao Sr. Ney Pauletto.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Deputado Chinaglia, eu nem sabia de

pauta. Eu fui convidado verbalmente pelo Sr. Nilson Ribeiro da Silva. Eu

desconheço...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O senhor não foi comunicado

pela secretária?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não fui comunicado. Eu desconheço essa

pauta. Eu vim a vê-la depois do..., do..., do..., depois do acontecido.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Nilson.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  - De novo eu volto a frisar: no dia em

que eu chamei a secretária, falei com o Sr. Rubens Ochini que a gente estaria
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fazendo esse encontro para discutir Leis dos Genéricos, situação de mercado,

tendência de mercado, a secretária foi chamada junto. Certamente ela ouviu isso e

colocou...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Ouviu de quem?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Ouviu de..., eu falando com o Sr.

Rubens Ochini. Certamente ela deve ter ouvido isso, como várias pessoas do

próprio grupo sugerem. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Claro. O senhor...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Quer dizer, no momento que você

inic... Desculpe.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Pois, não.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - No momento em que você inicia um

processo desses, dizer para as pessoas que nós vamos fazer reunião de

confraternização em tal data, muitas pessoas respondem de volta dizendo: "Olha,

eu gostaria de incluísse, pra gente estar discutindo, pra não esquecer tal ponto".

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Isso.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Então, eu não sei...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O senhor avalia que a secretária

convocou a reunião de vontade própria ou porque ela sentiu ou foi orientada pelo

senhor ou pelo Sr.  Pauletto ou pelo Sr. Rubens Ochini para que devesse fazê-la.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - A convocação da reunião eu já assumi,

Exa.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O senhor... (ininteligível.)

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu pedi à Natalina que convocasse a

reunião do grupo pra gente ficar discutindo sobre algumas situações de mercado.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu sei. O senhor disse

também...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Isso era mais ou menos a norma,

entendeu?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Claro, claro.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  - E congraçamento no grupo, porque,

no fundo...
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Quem é... Já entendi. Quem é

que orientou a secretária para que a ata fosse distribuída?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Essa orientação eu não sei, porque

ninguém pediu ata pra mim.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Ela devia... A secretária, Sra.

Natalina, devia, na hierarquia da empresa, satisfações a mais de uma pessoa.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Perfeito.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Porém, a quem ela devia

satisfações em primeiro lugar?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Rubens Ochini.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Rubens Ochini. Sr. Rubens

Ochini, quem é que orientou a secretária a distribuir a ata da reunião?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu não sei.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Agora...

O SR. RUBENS OCHINI - Eu volto a afirmar: eu não sabia da reunião, muito

menos de ata, muito menos de envio dessa ata.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu presumo que o senhor é um

executivo — tenho tudo para acreditar — bastante competente, como os demais,

tanto o Sr. Nilson, como o Sr. Ney. Agora, qual é a secretária, em qualquer

estabelecimento, em qualquer instituição, em qualquer circunstância, que tem

autonomia para distribuir uma ata que teve a repercussão que teve, as negativas

que teve, sem ter tido orientação? Dr. Ochini, o senhor acredita que essa secretária

ganhou autonomia a esse ponto? É ela que tinha vínculos com os demais

representantes da indústria farmacêutica?

O SR. RUBENS OCHINI - Certamente não, Deputado Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Certamente que não. Então, a

quem que ela atendeu? Porque ela trabalha sob ordens, ou foi o senhor, ou foi o Sr.

Ney ou foi o Sr. Nilson.

O SR. RUBENS OCHINI - Eu posso afir...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - A quem o senhor acha... Ah!, o

senhor não foi?

O SR. RUBENS OCHINI - A mim, não.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Ney, foi o senhor?
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O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Eu volto a afirmar o que eu já disse antes,

que eu disse na CP..., no dia 27 de janeiro aqui, que eu, quando eu voltei da

reunião, passei às mãos do Sr. Nilson, que era o responsável pelo Departamento

de Vendas da companhia, a cópia das minhas anotações, pelo e-mail e pelo papel.

Depois disso eu não tive mais nenhum contato com o..., com o assunto, com esse

assunto.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O senhor quer nos dizer —

porque o Sr. Ochini negou, o senhor tá dizendo que passou para o Sr. Nilson — que

foi o Sr. Nilson que orientou a secretária? O senhor tem duas alternativas: ou a

secretária tem total autonomia nessa empresa pra fazer aquilo que ela  julga

conveniente, para relatar uma reunião onde ela não esteve. Se não foi o senhor ou

o Sr. Ochini, o senhor atribui a Sr. Nilson?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Eu atribuo ao Sr. Nilson.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O.K. Sr. Nilson, o que o senhor

tem a dizer?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu tenho a dizer que eu fiz a correção

da ata e repliquei essa ata pro Sr. Ney. E nenhum dos gerentes pediu a mim que

mandasse ata pra ninguém.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O.K. Então, na sua opinião, se o

Sr. Ney atribui ao senhor que o senhor disse — eu não tenho por que duvidar de

nenhum dos dois — que devolveu a ata ao Sr. Ney, na sua opinião foi o Sr. Ney que

poderá ter autorizado ou orientado a secretária a distribuir a ata?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não sei, Exa., eu não posso afirmar

isso.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não sabe. Muito bem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Dez.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Dez?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. já ocupou dez,

tem mais dois...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Parece que foi três, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pois, é, eu também

penso assim.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu até queria ter tempo para

fazer dois protestos: ao Secretário de Vigilância Sanitária, que, quando chamava o
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representante da Teuto de mentiroso, ele chamava ele ora de camarada, ora de

companheiro, que é um jargão da esquerda. Aproveito para lembrar que o

Deputado Ney Lopes disse que no PT não tem a possibilidade da divergência.

Então...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. tá querendo

dizer que eram... (ininteligível.) da esquerda?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Há uma necessidade de

definir...

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - ... porque faz vinte anos que a

direita diz que o PT tá rachado e vai acabar. Então, eu espero que a direita se

entenda, mas vamos em frente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Prossiga, Deputado. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Vamos lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O tempo é curto.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O tempo é curto,

lamentavelmente. Veja, o Sr. Nilson acabou de dizer, respondendo as perguntas há

pouco feitas, que a Janssen-Cilag tem uma sala na Fundação Getúlio Vargas. Tem

ou não tem?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Tem. Ela patrocina uma sala na

Getúlio Vargas.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - E escolhe as... É a mesma sala

onde faz reunião?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, depende. Se pode usar qualquer

sala da Getúlio Vargas, se você tiver...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas tem uma sala?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Tem uma sala patrocinada por...

(ininteligível.) 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Ney Pauletto, o senhor

quando foi perguntado a esse respeito por mim, no seu depoimento, o senhor

negou que a Janssen-Cilag tivesse uma sala. O senhor disse que a Janssen-Cilag e

outras contribuíam e, a partir dali, adquiriam um certo direito de reunião. Eu tô

traduzindo livremente, tentando interpretar a sua declaração. Afinal, a
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Janssen-Cilag, como diz o Sr. Nilson, tem ou não tem uma sala, à hora que quiser,

na Fundação Getúlio Vargas?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, o que eu, que eu conheço do

sistema é que existem várias empresas... Isso que eu lembro que eu comentei com

o senhor, Deputado Chinaglia, é que existe um sistema de patrocínio de salas, as

empresas são responsáveis pela manutenção das salas. São várias, inúmeras

empresas na Getúlio Vargas, entre elas, a Janssen-Cilag, é uma de... Existe uma

sala lá que a Janssen-Cilag faz a manutenção. Mas não foi na sala da

Janssen-Cilag que foi feita essa reunião. E não é sempre que se pode usar. Que eu

saiba, é só quando não tem aulas ou quando não há confronto com..., com a...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O senhor vê diferença na sua

declaração e a dec... (Soa a campainha. O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tempo concluído,

Deputado.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Para concluir, Presidente. Eu

espero não par..., não repetir a obviedade.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Acho que as duas respostas se..., são

parecidas.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Se coadunam. O.K. Para

finalizar, Sr. Presidente, eu quero primeiro informar que a Sra. Natalina, que foi

várias vezes citada, na minha opinião, e eu apresentei requerimento que está

protocolado, ela deve vir depor na CPI, porque ela é citada por vários autores, não

necessariamente com a mesma tese. Ao mesmo tempo — eu digo isso sem acusar,

porém com a preocupação de investigar —, também apresentei aqui requerimentos

para que haja quebra de sigilo telefônico de todos aqueles que estavam naquela

reunião, porque tanto o Sr. Nilson como o Sr. Ney Pauletto, bem como o Sr. Ochini,

em dados momentos estavam desinformados, em outros há contradições quanto se

o Sr. Nilson apresentou ou não o Sr. Ney Pauletto, se ele deveria ou não fazer a

ata. E o Sr. Ney Pauletto diz que ele foi recomendado para fazer a ata pelo Sr.

Nilson. Eu acho que, portanto, nós devemos convocar também os outros

participantes da reunião. Encerro e agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado

Arlindo Chinaglia. Com a palavra o Deputado Geraldo Magela.
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA  - É, Sr. Nilson, se no Exército o

maior grau de comando é general, abaixo vem coronel, depois tenente-coronel,

depois major. Se a empresa que o senhor trabalhou, a Janssen-Cilag, fosse

organizada como o Exército, o senhor colocaria em quais postos os três que estão

na Mesa?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O Sr. Rubens Ochini é o general. Não,

general, não, porque seria o primeiro escalão. Mas entre os três aqui ele é o

general. Nós dois somos iguais, o Ney e eu. Nós exercíamos a mesma, o mesmo

nível.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas o Sr. Ney não estava sob o

comando do senhor?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - É o terceiro escalão na realidade nós,

nós aqui, porque tem o presidente acima do Rubens, tá certo?

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, eu tô perguntando os três. 

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, os três aqui?

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA  - O Sr. Rubens Ochini é o general.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O Rubens Ochini é o chefe, é o

general, e os outros dois é o mesmo nível.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Seriam coronéis então?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Exatamente igual. 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Nenhum manda no outro?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Exercíamos funções.... Nenhum

manda no outro.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Como é que o senhor responderia

essa pergunta, Sr. Ney?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Diria que tá certa a resposta, só com um

adendo que, no período no..., no caso aqui, eu, no que tange a vendas, eu estava

sobre um programa de desenvolvimento, e esse programa de desenvolvimento era

de responsabilidade do Sr. Nilson Ribeiro da Silva. Era a pessoa que tava...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor era subordinado ao Sr.

Nilson?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, eu não era subordinado pela

hierarquia da companhia.
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Tá certo.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Nesse momento, em programa de

desenvolvimento, ele foi a pessoa escolhida para passar os ensinamentos dessa

função pra mim.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Tá certo. E o senhor, Sr. Rubens?

Como é que o senhor colocaria esta hierarquia?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu concordo com as posições. Certamente, na

função existia uma diferença entre Nilson e Ney, na medida em que na área

comercial, Nilson era muito mais conhecedor, sabedor, com vinte anos de

experiência, que certamente teria mais conhecimento.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Muito obrigado. Sr. Nilson,

quantas vezes, como é que eram os despachos do senhor com o Sr. Rubens?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não tinha uma agenda de despachos.

Não existia isso formalizado.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E como é que era? Era, podia

ser... Não, não. Então...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Podia ser relatório...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Podia passar um mês sem

despachar?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Podia, podia passar um mês sem

despachar, podia ser relatórios, podia ser à medida em que ele sentisse

necessidade de me chamar para conversar. 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Como é que o senhor explica

isso, Sr. Rubens? O senhor disse... O senhor deu outra resposta aqui. O senhor

tá... O senhor se lembra?

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeitamente. Mensalmente, nós tínhamos

discussões a respeito do nosso trabalho. Quando eu coloco mensalmente, também

não quero dizer que existia data marcada.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não foi isso que o senhor

respondeu aqui à tarde, não, Sr. Rubens.

O SR. RUBENS OCHINI - Perdão, semanalmente, perdão, semanalmente.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor disse semanalmente.
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O SR. RUBENS OCHINI - É, semanalmente tínhamos discussão sobre o

trabalho, não que tivesse uma agenda formada, estipulada para ver, toda a

segunda-feira, em determ...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Semanalmente o senhor se

encontrava com os seus subordinados, o Sr. Nilson.

O SR. RUBENS OCHINI - Certamente, salvo se alguém tivesse viajando.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA  - Como é que o senhor explica

essa resposta, que é diferente da do senhor, Sr. Nilson?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Continuo dizendo que a gente não

tinha determinado um dia pra se reunir e pra conversar.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, ele disse que o senhor se

encontrava com ele, despachava semanalmente.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sentava na minha mesa, eu sentava

na mesa deles. Isso é o normal, dia a dia.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, não. Olha, quem tá

perguntando aqui tem...

(Não identificado) - O.K?

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Posso ter cara, mas não sou

plenamente idiota. 

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  - Sim.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - A pergunta que eu fiz não é essa.

Despachos, quando é que o senhor despachava com ele?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não tinha despacho.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas ele tá dizendo que tinha

semanalmente.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não tinha despacho semanal.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Como é que o senhor explica

isso, Sr. Nilson, Sr..., Sr. Rubens?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Magela, quando o senhor se refere a

despacho, pode ser que o Sr. Nilson queira dizer que não existia um documento

que nós formalizávamos toda a semana. Obviamente, não. Mas toda a semana, as

nossas vendas são acompanhadas, nós temos um relatório para emitir, como ele

mesmo colocou, das informações que nós recebemos, e isto é feito de uma
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maneira rotineira. Eu acho estranho eu poder dizer que o diretor comercial e o

gerente de vendas duma multinacional não consigam manter um contato no mínimo

semanal a respeito das transações que acontecem na empresa.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Isso é oficialmente despacho ou

não?

O SR. RUBENS OCHINI - Não chamo isso de despacho.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Como é que o senhor chama isso

então?

O SR. RUBENS OCHINI - Reuniões de trabalho, acompanhamento,

discussão do mercado.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Bom. Isso, pra mim... Como é que

o senhor chama isso, Sr. Nilson?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Se existisse...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não existia, então?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Se existisse efetivamente esse tipo de

situação, eu concordava com o senhor.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Hã?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Se existisse efetivamente esse tipo de

situação, eu estaria concordando.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não existia?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - (Ininteligível)... que não. Eu, à medida

em que...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Olha, então o seguinte...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - ... à medida em que houvesse

necessidade...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Tá bom, tá bom.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - ...  se sentava e conversava, mas não

tinha isso.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O que está claro aqui é que há

uma ata. Essa ata, ninguém desconhece, ninguém recusa que ela tenha existido.

Ela saiu de dentro da Janssen pela mão da secretária, mas ainda não está claro

quem a orientou. Esta ata, evidentemente, já é prova suficiente para, na minha

opinião, para caracterizar a tentativa de formação de cartel e a tentativa de boicotar
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a distribuição, a distribuição dos genéricos. Eu já apresentei aqui uma denúncia do

Teuto contra a Panarello. Aí, eu quero perguntar. A Janssen, de fato, pelas

evidências, está bastante comprometida como empresa. O senhor disse que o

gerente comercial sabia da reunião; o gerente comercial disse que não sabia; o Sr.

Ney disse que o senhor o convidou pra reunião e pediu que ele anotasse; o senhor

disse que não; há uma ata, que o senhor aceita que fez correções; essa ata saiu

oficialmente. Eu pergunto ao senhor, Sr. Nilson: por que o senhor está dizendo aqui

todo o tempo que fez a reunião e que a reunião foi orientada pelo Sr. Rubens que

fosse na Getúlio Vargas? Não há dúvida mais que foi reunião, e há a possibilidade

concreta da denúncia do Janssen-Cilag por iniciativa de formação de cartel. Por que

o senhor acha que o Sr. Ney e o Sr. Rubens está jogando a responsabilidade sobre

as costas do senhor?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não sei por que eles estão fazendo

isso.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Por quê?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não sei.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor, o senhor não sabe por

que eles estão jogando a responsabilidade pro senhor?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu não sei, não sei.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Por que, Sr. Ney, por que o

senhor acha que o Sr. Nilson está jogando a responsabilidade da ata nas costas do

senhor?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Bom, eu... Perdão. Em tudo o que eu

comentei aqui, eu traduzi exatamente a verdade.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu não estou perguntando isso.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Mas é o meu...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Estou perguntando outra coisa.

Por que o senhor acha que o Sr. Nilson quer responsabilizá-lo pela prova

documental que nós temos da tentativa de formação de cartel, que é a ata? Ele

disse que o senhor fez por iniciativa própria. Por que ele... E o senhor disse que ele

está mentindo. O senhor disse que ele está mentindo?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Eu, eu... Qual é a pergunta, por favor?

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Me responda: o senhor disse que

ele está mentindo. O senhor afirma isso?
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O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Eu afirmo que eu estou dizendo a

verdade.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, não, eu não perguntei isso

pro senhor. Eu perguntei se o senhor disse que está mentindo quando ele disse que

o senhor foi o responsável pela ata. É isso o que eu quero saber. O senhor disse

que está mentindo ou não disse?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Sim, ele está mentindo.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ele está mentindo?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Sim, senhor.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Por que ele quer jogar a

responsabilidade sobre suas costas, na sua opinião?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - O que eu entendo é que, como eu não

tinha expertise nenhuma, não tinha experiência nenhuma na função, eu não tinha

fundamentos pra poder, pra poder... E nem iria me aventurar a fazer uma ata ou

tomar notas de uma reunião que eu desconhecia o público, desconhecia o tema,

desconhecia totalmente o que ia acontecer na reunião. Essa é a minha...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Porque o senhor seria o menos

experiente. É isso?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ele não estaria querendo jogar

nas costas do senhor uma responsabilidade que pode incriminá-lo e que, com isso,

passando a responsabilidade pro senhor, ele estaria se livrando?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Eu não sei afirmar isso.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor não sabe afirmar isso?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, não sei.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E por que o senhor afirma que ele

está mentindo e que a responsabilidade é dele? Por que o senhor afirma isso?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Porque...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não é para se livrar da

responsabilidade?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, Deputado Magela. Olha, o Sr. Nilson

Ribeiro da Silva era, tinha mais de trinta anos de mercado farmacêutico, uma

pessoa de vasta experiência no mercado, mais de vinte anos de Janssen-Cilag, um
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profissional muito experiente. Eu só estou vendo um confronto de declarações em

que eu estou defendendo a verdade. Foi exatamente isso que aconteceu, que

ocorreu. Esse é o ponto.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Ney, o senhor teme, o senhor

tem medo de ser processado por iniciativa de formação de cartel?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, eu tenho convicção...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor não teme?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Tenho convicção que não houve essa

intenção do grupo, pelo que eu entendi e pelo o que eu vi da reunião. Eu não vi

nenhuma, nenhum motivo, nenhum indício que me faça pensar isso. Então, eu

não...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Então... Então, por que o temor

de dividir entre os dois a responsabilidade pela ata? Porque, se não tem nenhum

problema, se não tem nenhum temor, se foi apenas uma confraternização, por qual

temor, então, de ficar um jogando sobre o outro a responsabilidade?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, Deputado Magela. Acho que eu fiz

um juramento de vir aqui falar a verdade, e eu estou fazendo isso.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor não teme

absolutamente nada neste processo da CPI?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, não.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E o senhor, Sr. Nilson? O senhor

não teme absolutamente nada?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - De jeito nenhum, em hipótese

nenhuma.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Então, por que o senhor está

jogando a responsabilidade sobre o Sr. Ney pela ata, que é a prova documental,

quando, se não tem problema nenhum, se foi uma confraternização, se isso aqui

não prova absolutamente nada, o senhor podia dizer: "Não, fui eu mesmo". E por

que um está jogando pro outro?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Exatamente pelo aspecto de que não

fui eu que fiz ata. E certamente, se tem toda essa experiência dos trinta anos, que

ele acaba de frisar, eu não teria feito o registro desse jeito. Ele teria sido muito mais

preciso, conforme ele mesmo disse.
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor... O senhor afirma,

então, que o Sr. Ney, no tocante à ata, está mentindo?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, eu estou afirmando que quem

registrou as informações e quem fez a ata foi ele.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, não, não. Não perguntei isso

pro senhor, não. Não perguntei isso pro senhor não. Perguntei se o senhor afirma

que, quando ele diz que fez a ata por solicitação e orientação do senhor, ele está

mentindo ou não.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, eu continuo afirmando que eu

não atribuo a ele mentira. Aí, o senhor está querendo colocar na minha boca.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, não.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu realmente digo que ele fez.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, não. Eu quero é que o

senhor me responda. O senhor, então, disse que ele não está mentindo.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Ele fez. Ele fez a ata.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu não estou perguntando se ele

fez. Ele assume que ele fez a ata. Ele não nega que ele fez. A controvérsia, Sr.

Nilson, é que ele diz que fez porque o senhor mandou. E ele disse que o senhor

está mentindo quando o senhor disse que ele fez por iniciativa própria. Eu quero

saber o seguinte, conclusivamente: ele, quando afirma que o senhor mandou ele

fazer a ata, ele está mentindo ou não está mentindo?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu já disse claramente.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, não. Ele está mentindo ou

não está mentindo, Sr. Nilson?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Ele não está falando a verdade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tempo esgotado,

Deputado. Peço que conclua.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Rubens, o Sr. Nilson está

mentindo quando ele disse ao senhor, quando ele disse a essa CPI que o senhor

conhecia a reunião?

O SR. RUBENS OCHINI - A do dia 27, sim.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ele está mentindo?

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0103/00 Data: 22/02/00

119



O SR. RUBENS OCHINI - A do dia 27, sim. Não dos encontros que

aconteciam na indústria.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O senhor, como Diretor

Comercial... O senhor, como Diretor Comercial, conhecia as outras reuniões?

O SR. RUBENS OCHINI - Tinha ciência que esses encontros aconteciam.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - E como é que o senhor conhecia

as outras reuniões e não conhecia essa? E ele agora está mentindo ao dizer que o

senhor conhecia esta, mas não diz que ele está mentindo quando diz que o senhor

conhecia as demais?

O SR. RUBENS OCHINI - Quando eu disse que conhecia...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não é porque esta pode

caracterizar, tem prova documental que pode caracterizar a formação de cartel?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, quando eu disse que conhecia as outras

reuniões, eu não quis dizer que conhecia todas as outras, os outros encontros. Era

da minha ciência que este grupo se reunia com uma certa regularidade, em

confraternização, pra tratar de assuntos da indústria. Não tenho ciência de datas,

de regularidade, onde foram feitos os vários encontros nos últimos quatro anos,

como o mesmo Sr. Nilson falou.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Em horário comercial? O senhor

disse que não era crível que...

O SR. RUBENS OCHINI - Não, nunca soube que nenhum outro encontro

tenha ocorrido em horário comercial.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ora, mas o senhor não disse, Sr.

Nilson, que todos, todos esses encontros, na sua grande...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, eu quero

advertir V.Exa. que o seu tempo está esgotado. Peço que conclua.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Faço apenas mais uma. O senhor

não disse que a grande maioria ou uma boa parte acontecia em horário comercial?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Disse que todas as reuniões que a

gente fazia pra discutir mudanças de mercado, elas aconteciam durante o dia.

Situações de mercado, tipo 801, 802, falsificação de remédios, 2.814, Lei dos

Genéricos.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Isso, isso era reunião, não era

confraternização?
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Pra nós era confraternização, porque a

gente se reunia pra tocar idéias sobre essa situação.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, essa

confraternização aqui, realmente, está muito boa, se comparada com as que eles

realizam. Agora, eu quero fazer uma última pergunta ao Dr. Rubens Ochini. Qual a

conseqüência, na visão da empresa, dela ser denunciada por formação de cartel,

na avaliação do senhor?

O SR. RUBENS OCHINI - Primeiro, eu diria que não há formação de cartel.

Segundo, a nossa empresa, a Janssen-Cilag, sofre um processo administrativo na

Secretaria de Direito Econômico exatamente pra apurar se há indícios desta, deste

fato que o senhor está relatando.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu perguntei outra coisa. Sr.

Presidente, peça ao depoente que responda ao que eu perguntei, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Olha, eu devo dizer a

V.Exa. que o depoente é livre na resposta. A sua resposta, não sendo a verdadeira,

o condena. Ao não responder frontalmente, está se negando a responder. Eu faço

um apelo, mas...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ele não fez nem uma nem outra

coisa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu faço o apelo.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Ele fez comentários.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu remeto, de novo,

ao nosso depoente, Dr. Rubens, a pergunta do interpelante, Deputado Magela, para

que, se possível, se é de seu desejo, atenda ao apelo de responder diretamente.

Mas reservo o direito a V.Exa., como testemunha, de dar a resposta que lhe

aprouver.

O SR. RUBENS OCHINI - O senhor poderia repetir a pergunta?

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Qual a conseqüência, na

avaliação do senhor, a Janssen-Cilag ser denunciada por formação de cartel?

O SR. RUBENS OCHINI - Bom, eu diria que não há conseqüência, na

medida em que não houve cartel. Não acredito que haja conseqüências.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, eu quero concluir

dizendo o seguinte...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. também está

formulando uma hipótese. Na hipótese dela ser condenada, quais seriam as

conseqüências? Se ele não admite que ela vá ser condenada... Embora eu não

concorde com a resposta, mas eu devo reconhecer...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, eu acho que, do

lado de cá da CPI, eu acho que não resta mais dúvida sobre esta reunião e sobre o

envolvimento da Janssen-Cilag, pelo menos pelas perguntas e pelo que nós já

trocamos idéia aqui. Sr. Presidente, eu gostaria...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pra concluir,

Deputado, por gentileza.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu gostaria de apenas solicitar ao

Sr. Nilson que nos informe o exato valor que ele recebeu pela rescisão do contrato

com a Janssen-Cilag.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Deixa eu dar...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Basta o valor.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu recebi 24 salários.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Que dá quanto? Trezentos mil

reais?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Trezentos e setenta mil, mais ou

menos.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Isso fazia parte do contrato?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Do contrato?

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Que o senhor tinha com a

Janssen?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, eu era CLT na Janssen.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas isso fazia parte? Essa, esse

pagamento foi por quê?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, isso foi rescisão. É um plano de

demissão voluntária. A companhia tem os planos de demissão voluntária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado Magela, eu

peço a V.Exa. que conclua, senão eu... V.Exa. pode responder, desculpe. Espero

que V.Exa. satisfaça o Deputado Magela agora.
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Deixa eu dar mais uma

complementada, porque me foi feita uma pergunta se eu tive indenização lá fora.

Foi feita uma pergunta nesse sentido. Na realidade, não tem indenização no

exterior; tem ações da companhia que você pode vender ao longo do tempo, e eu

tinha um resíduo de ações no exterior. É diferente. Isso realmente eu tive.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, agora eu me

comprometo que é a última mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu vou aceitar esse

compromisso de V.Exa. e cortarei o seu microfone se não cumpri-lo.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Muito obrigado. V.Exa., Sr.

Presidente, hoje está sendo magnânimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu estou sendo injusto

com os seus colegas, a quem não dei o mesmo tempo.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - É verdade...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Protesto, Presidente. O senhor

está percebendo a importância do inquirimento.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Me penitencio por isso e peço

desculpas aos colegas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado pela

compreensão.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu faço uma pergunta, agora, ao

Dr. Rubens Ochini. Quantos outros funcionários do Janssen-Cilag foram demitidos

ou aderiram a planos que tiveram montantes de indenizações parecidas com ou em

situações similares à do Dr. Nilson?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Magela, eu não saberia precisar dentro

da Janssen-Cilag. Eu tive mais um funcionário, com certeza, que passou por um

programa de desligamento dessa natureza.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, eu requeiro essa

informação de forma oficial à Janssen-Cilag.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Por gentileza, repita a

informação oficial que V.Exa. ... Pode fazer o requerimento que...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Fá-lo-ei. Mas quantos

funcionários passaram por demissões com este mesmo tratamento de indenizações

milionárias?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado a

V.Exa. Será submetido o requerimento de V.Exa. e certamente aprovado. Com a

palavra o nobre Deputado Márcio Matos.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Sr. Presidente, uma convocação com

pauta, ata e em horário normal de trabalho, horário marcado, e feita essa reunião

com executivos gabaritados. E nós nos encontramos nessa situação que ninguém

quer assumir a responsabilidade. Isso ficou evidente que realmente foi

caracterizado, agora mais ainda, que realmente isso foi uma reunião normal pra

tratar de negócios e que a Janssen-Cilag está realmente comprometida com essa

reunião, talvez até mais do que os outros, porque envolve dois executivos, altos

executivos e o seu Diretor, que um acusa que sabia, o outro, que não, e que a

própria secretária foi aquela que coordenou e fez os convites de tudo isso aí, e

também com essas alterações na ata. A mim me parece que esta dificuldade de

aceitação de um pelo outro, de um, dois homens desse nível, um chamando o outro

de mentiroso, com medo de assumir, é porque, realmente, essa reunião pode trazer

conseqüências muito graves. E isso confirma que realmente se tratou de uma

reunião de cartelização, que vai ser evidenciado. Eu queria fazer uma pergunta pro

Sr. Nilson. Sr. Nilson, o senhor falou aqui, e o senhor falou com uma certa mágoa,

dizendo que todos os gerentes de venda do laboratório tinham por hábito sair de lá

com uma representação, uma distribuição.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - E que ao senhor foi negada.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Em dezembro de 98.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Em dezembro de 98 foi negada essa

representação, essa distribuição. Esse fato, essa negação, trouxe alguma alteração

no relacionamento entre os senhores a nível de departamento?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Nunca, nunca.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Esse tipo de mágoa que ocorreu, isso

não teve conseqüências outras, no sentido de atritos e que precipitou a sua saída?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Em hipótese nenhuma. A decisão de

sair foi exatamente minha, porque, diante desse balde de água fria, eu me senti

sem motivação pra continuar na empresa. Se todas as pessoas que saíam de lá

tinham como promessa fazer isso, e eu citei vários deles... Quer dizer, tem um no

Campo Grande, que é Abemar, que é ex-gerente de vendas da Janssen; tem
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Fausto, lá no Pernambuco, que é ex-funcionário da Janssen; teve no Rio de

Janeiro. Então, tem uma série deles. E a mim foi dito várias vezes que eu seria o

próximo a montar a minha distribuidora. E o meu desejo era ter montado uma

distribuidora de medicamentos. Tá certo? Esse era o meu desejo, e me foi negado

isso em dezembro. Mas isso não interferiu em nada na relação pessoal ou

profissional com as pessoas da empresa, de jeito nenhum. Só pra mim, Nilson, me

desmotivou totalmente dar continuidade na companhia. E eu fui procurar novos

desafios. Vou ficar lá fazendo o quê? Esperando a distribuidora que não vem?

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Seguramente os senhores

trabalharam juntos anos e anos, e isso deve ter trazido, assim, uma relação de

amizade um tanto quanto profunda depois de dez, doze anos. Eu pude depreender

que os senhores trabalharam mais ou menos juntos na companhia; o senhor com

vinte e três anos, ele com quinze, dezenove, uma coisa assim, né? Eu pergunto o

seguinte: qual é o nível de relacionamento que os senhores têm hoje, em termos de

contato, contato de amizade ou contato de negócios? Qual o nível de confiabilidade

que existe do senhor para com os outros dois e vice-versa?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Bom, o meu relacionamento com a

Janssen, ele se passou especificamente pra área comercial, só. Quer dizer, desde

essa época pra cá, eu não tive mais contato nem com o Rubens, apesar de ter sido

meu grande amigo e espero que continue sendo meu amigo, e ao Ney Pauletto. Os

dois eram muito amigos, e espero que continuem, mas nós não tivemos mais

nenhum relacionamento depois desse episódio.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Mas o senhor vê a complicação da

coisa, tão amigos... O senhor vê que a responsabilidade dessa reunião é tão grande

que, de tão amigos que os senhores são, o senhor está acusando a ambos de

mentiroso e vice-versa.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Então, o senhor vê o seguinte: quer

dizer, o senhor falou que faltar com a verdade é a mesma coisa que falar mentira.

Ele falou que é mentira. Então, o senhor vê o seguinte: que realmente atrás dessa

reunião tem coisas mais escabrosas do que nós estamos podendo imaginar, porque

é impossível o senhor analisar uma amizade dessa de 15 anos e se tornar isso

numa acusação de meras crianças um acusando o outro. Então, é essa... Atrás

disso tem a responsabilidade dessa reunião. E para isso, Sr. Relator, quero propor
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ao senhor que estamos com dificuldade junto à Polícia Federal no sentido do

seguimento desse inquérito, porque, depois que foi feito esse levantamento, isso foi

mandado para a Justiça, onde foi pedido uma prorrogação de prazo e depois o Dr.

Zubcov foi chamado para trabalhar no caso AmBev e até agora a coisa está meio

parada. Em que pese o compromisso do Dr. Zubcov de que na próxima semana vai

ser tomado, novamente, esse ritmo de investigação, eu acho que nós temos que

fazer com que tragamos para a CPI todos os outros componentes dessa reunião,

para que a gente possa apurar aqui. Talvez não podemos ficar só na dependência

do tempo da Polícia Federal. Essa é a sugestão. Vamos conversar depois. Talvez

vamos fazer um requerimento nesse sentido. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

Com a palavra o Deputado Luiz Bittencourt. Ausente S.Exa., perdão. Desiste o

Deputado Luiz Bittencourt. Com a palavra o nobre Deputado Fernando Zuppo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - A minha primeira pergunta seria

pro Sr. Rubens. Sr. Rubens, o senhor tem quantos anos de empresa? Há quantos

anos o senhor trabalha na Janssen?

O SR. RUBENS OCHINI - Vou completar 19 daqui a 40 dias.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O cargo de Diretor Comercial

responde diretamente ao Presidente da empresa?

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sr. Nilson, o senhor confirma que

avisou o Sr. Rubens da reunião?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Perfeito. Quando o senhor foi

avisado pelo Sr. Nilson da reunião, o senhor comunicou ao Presidente da empresa

Janssen-Cilag?

O SR. RUBENS OCHINI - Deputado Zuppo, eu não fui comunicado da

reunião. Eu soube da reunião através da ata que foi recebida pela minha

Presidência numa correspondência enviada pela Bristol?

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O senhor disse que à época o

senhor estava de férias?

O SR. RUBENS OCHINI  - Na reunião, sim.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Quando o senhor saiu de férias?

Qual a data que o senhor saiu de férias?
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O SR. RUBENS OCHINI  - Dia 26 de julho.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Dia 26 de julho?

O SR. RUBENS OCHINI - Uma segunda-feira.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O senhor saiu um dia antes da

reunião e o senhor ficou uma semana fora?

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Então não foram férias?

O SR. RUBENS OCHINI - Eu considero férias.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Quem autorizou essa saída do

senhor?

O SR. RUBENS OCHINI - A minha Presidência.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sua Presidência?

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeito.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Quer dizer que o seu Presidente

sabia que o senhor não estava na empresa.

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeito.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O Sr. Nilson disse que avisou o

senhor dessa reunião, e o senhor nega que tenha recebido esse aviso. Essa

comunicação, Sr. Nilson, foi verbal?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu estou dizendo que, quando a gente

decidiu fazer a reunião, eu chamei o Sr. Rubens Ochini...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Que data foi essa?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Isso foi logo no início de julho.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - No início de julho?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Isso. Não estou dizendo que foi

exatamente no dia da reunião. Está certo?

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - A essa época o Sr. Rubens estava

na empresa?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O que eu estou afirmando é que ele...

Estou dizendo que ele sabia que a gente ia realizar uma reunião pra discutir esses

assuntos...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sim, estou sabendo, estou

entendendo. Eu só estou preocupado porque a essas alturas estou vendo que, não
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digo tirando o corpo fora, mas estão falando que não sabiam; o senhor avisou. Não

é? Não pode chamar o senhor de mentiroso; está chamando o senhor de mentiroso

ou não?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Ou a secretária tomou a decisão

sozinha da Getúlio Vargas?

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - A secretária, nós vamos

esclarecer, porque eu já protocolei um requerimento solicitando ao Presidente que

convoque as secretárias, tanto a Natalina, como também a Zulmira, que é a

secretária do Sr. Ney, que nós não sabíamos, porque até hoje nós sabíamos

somente de que tinha uma secretária que servia aos três, e agora, hoje, nós

ficamos sabendo que a D. Zulmira Meneghel é secretária do Sr. Ney. Procede, Sr.

Ney? Essa é a sua secretária?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Sim, procede. É agora e era na data

original.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - E era naquela época. Quer dizer

que o senhor nunca se reportou a D. Natalina?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR- D. Natalina nunca se reportou a mim.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Quer dizer que a D. Natalina foi

procurada pelo Sr. Nilson, fez a convocação da reunião, ofereceu o cadastro,

marcou a sala, reservou a sala na Fundação Getúlio Vargas, tudo isso sem o

conhecimento do Sr. Rubens?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Ela era subordinada direta do Rubens.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - E ela fez tudo isso sem o

conhecimento dele? O senhor acredita que ela tenha feito isso? Porque ela vai vir

aqui falar. Aliás, eu queria fazer só uma observação antes: os senhores não serão

processados por formação de cartel. Quem vai ser processado por formação de

cartel vai ser a empresa. Os senhores poderão ser processados por falso

depoimento. Então, eu acho que nós temos de trazer isso presente, porque virá

aqui a D. Natalina, e ela, e, aliás, a experiência com secretárias tem sido terrível

nas outras CPIs. Quando aparece a secretária, a coisa complica. Então, vamos

deixar isso bem claro. Dona Natalina marcou essa reunião, fez a convocação,

reservou a sala na Fundação Getúlio Vargas, reservou um coquetel também pra

confraternização, telefonou pro buffet. É isso? Telefonou pro buffet, marcou tudo e

acertou essa reunião. Procede até aí?
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Procede.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Procede.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Procede.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - E o Sr. Ney não sabia de nada?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu não sei.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O senhor sabia disso?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Se o Ney não sabia que ela fez tudo

isso, aí eu também não sei.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Eu já disse isso antes. Eu fui convidado

verbalmente pelo Sr. Nilson pra participar dessa reunião.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sei.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Eu desconhecia a pauta, bem como o que

estava constante naquela pauta.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sei. Agora, como o senhor era

inexperiente, era novo no ramo, eu estou vendo aqui, pela ata da reunião, os

presentes. Quem que lhe passava esses nomes, porque o senhor não os conhecia?

Quem que dizia: "Olha, esse é o Zé Carlos lá da..."

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Deputado Zuppo, correu uma lista com os

presentes, e essa lista veio até mim, veio até minha pessoa, para que eu fizesse

anotações. Foi uma lista. Cada um colocou o seu nome. Realmente, eu conhecia

três pessoas nessa reunião apenas.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Conhecia ninguém aqui,

praticamente ninguém, três pessoas somente...

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Três pessoas, sendo que dois eram

ex-funcionários da companhia, tinham trabalhado lá.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Eu gostaria de perguntar ao Sr.

Rubens o seguinte: os senhores estão situados fisicamente no prédio da Janssen

no mesmo andar?

O SR. RUBENS OCHINI - No mesmo andar.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - No mesmo andar?

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeito.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Vamos tentar fazer um croqui

mental da disposição dessas mesas.
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O SR. RUBENS OCHINI - Perfeito.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - A sua sala é encostada na sala do

Nilson?

O SR. RUBENS OCHINI - Era encostada à sala do Nilson. Não é bem uma

sala, porque a minha sala era fechada. Ele está numa área, ele estava numa área

que tinha uma divisória, mas era ao lado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sei. E no meio dos senhores dois

a D. Natalina?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, a D. Natalina não ficava no meio, ela estava

meio em diagonal, lateral, à frente até mais da sala do Nilson do que da minha pela

disposição geográfica lá da área. Minha sala é fechada.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Ela foi secretária sua durante

quantos anos? É ainda, né? Ainda é.

O SR. RUBENS OCHINI - Ela está comigo... Sim, ela ainda continua como

minha secretária. Ela está comigo desde... Eu trabalhei com ela antes em outra

área de mercado, depois estivemos separados. Ela voltou a trabalhar comigo em

1997.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sei, uma pessoa de absoluta

confiança sua.

O SR. RUBENS OCHINI - Sem sombra de dúvida.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Faria tudo isso sem avisá-lo?

O SR. RUBENS OCHINI - Certamente ela não me devia explicações a

respeito de todas as iniciativas e atribuições que o cargo do Nilson lhe conferia.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Que normalmente a gente tem

muito ciúmes dessas coisas dentro da empresa. O senhor é desprendido de tudo

isso?

O SR. RUBENS OCHINI - Não, pelo contrário. Nós, Deputado Zuppo, até por

um bom tempo, há muito mais tempo eu já dividia a secretária, não era nem a D.

Natalina, era uma outra secretária que eu também dividia com o Sr. Nilson.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O Presidente da empresa está em

outro andar?

O SR. RUBENS OCHINI - Estava em outro andar.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - E tem a sua secretária?
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O SR. RUBENS OCHINI - Sim.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sua secretária; não tem nada a

ver com a Natalina, então?

O SR. RUBENS OCHINI - Não.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - E a secretária do Sr. Ney trabalha

no mesmo andar também?

O SR. RUBENS OCHINI - No mesmo andar também.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Mesmo andar. Eu precisaria, Sr.

Nilson, que o senhor nos fornecesse uma posição dessas ações que o senhor tem

na empresa. Não é? Com data de aquisição, todos os dados, todos os dados

possíveis, pra que a gente afaste aí qualquer dúvida quanto a que elas possam ter

sido entregues ao senhor em pagamento de uma indenização. Mas eu gostaria

também de ter o acordo homologado na Justiça do Trabalho dessa saída sua da

empresa. Isso deve ter sido feito de acordo com... O senhor falou que era celetista,

não?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Deve ter sido feito de acordo com

a legislação trabalhista.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Perfeitamente. Tem uma data

específica, Deputado Zuppo, que o senhor quer receber?

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O mais rápido possível. Eu acho

que quanto mais rápido seria melhor pro senhor, pra gente afastar, pra gente

afastar qualquer suposição, porque...Eu tenho uma última pergunta que eu gostaria

de fazer ao Sr. Nilson e me perdoe o desconhecimento. Aliás, perdão, ao Sr.

Rubens: o Decreto 793/93 — e eu tenho ele aqui, estava lendo até agora —, ele

ostenta o nome "genérico" concomitantemente com a marca, com o de marca. Lá

diz que são genéricos. Certo? Amanhã o Jamil está aqui. O Decreto 3.181, de 24/9,

que revogou o anterior, de 24/9/99, é isso?

O SR. RUBENS OCHINI - Perfeito.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - A reunião foi realizada em julho de

99. Em julho estava em vigor o Decreto 793, que autorizava... Eu gostaria,

Deputado Sérgio, por favor, eu não sei se foi desmarcada a página ali, mas o

Decreto 793, ele tornava legal a expressão "genérico". Está aqui: "Todo o

estabelecimento de dispensação de medicamentos deverá dispor em local visível e
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de fácil acesso a lista de medicamentos correspondentes às denominações

genéricas e os seus correspondentes de nome e/ou marca". Ou seja, quando foi

realizada essa reunião, lá no dia 27/7, o que vigorava era esse decreto, ou eu estou

enganado?

O SR. RUBENS OCHINI - O 793?

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO -  793.

O SR. RUBENS OCHINI - Certo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Estou certo?

O SR. RUBENS OCHINI - Certo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Então, eu não entendi aquela

falsa propaganda até agora, Dr. Rubens. Eu confesso que, por favor, me auxilie.

Finalizando, Presidente, eu não tenho mais.

O SR. RUBENS OCHINI - Vou tentar ser objetivo. A grande diferença entre

os dois, as duas leis, o Decreto 793 e a 9.787, estava ligado à intercambiabilidade

dos produtos na farmácia, além das questões de bioequivalência e

biodisponibilidade, que eram quesitos necessários para aquele produto ser

realmente caracterizado como genérico. Essa intercambiabilidade permitia ao

farmacêutico responsável na farmácia trocar a receita vinda de um médico. O

Decreto 793 não aborda essas questões da intercambiabilidade. Ela diz apenas,

como o senhor comentou aí, eu não tenho o texto, a respeito da denominação

genérica. Quando nós comentamos de uma propaganda enganosa, porque se

aproveitava do decreto, perdão, da Lei 9.787, de fevereiro, que não estava

regulamentada e que tratava da intercambiabilidade, sobre uma Lei 793, que não

permitia essa troca.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Eu discordo um pouco de V.Sa.,

porque eu acho que esse decreto torna enganosa a propaganda que a ABIFARMA

fez. Entendeu? Essa lei inverte as posições e passa a mostrar a propaganda que a

ABIFARMA fez como propaganda enganosa, tentando desqualificar. Juntando isso

com a ata dessa reunião, eu acho que fecha-se uma conclusão muito complicada

para a ABIFARMA. Eu gostaria só de... Terminando, Presidente, quero

cumprimentá-lo, quero aproveitar a oportunidade aqui, em meu nome, de

cumprimentá-lo pelo seu trabalho. Eu acompanhei, Deputado Marchezan, o seu

trabalho pra conseguir instalar essa CPI. O senhor se indispôs com o seu partido,

com Lideranças. Eu sei as dificuldades de um Deputado do Governo colocar aqui
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uma CPI como esta. Eu quero de público aqui deixar os meus cumprimentos. Tenho

feito algumas críticas a V.Exa., mas os elogios superam, em muito, essas críticas.

Então, eu deixo aqui registrados os meus cumprimentos pelo seu trabalho, não só

pela sua benevolência de hoje. E não quero tempo extra, Presidente. Não é

badalação, não. É deixar registrado aqui o que eu penso sobre a CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela ordem, Sr. Presidente. Só para

informar a V.Exa e à Comissão, acabou de chegar uma informação — e é

importante V.Exa. e o Relator saberem disso — que agora em São Paulo, mas

especificamente no Município de Atibaia, 60 pessoas que trabalhavam num

laboratório de nome Luma saíram do laboratório e foram à Delegacia de Polícia

denunciar esse laboratório como fabricante de remédios totalmente irregulares.

Então, só pra dar a informação a V.Exa. e ao Relator, eu já estou tentando entrar

em contato, inclusive, com a autoridade policial local pra nos dar melhores

explicações e talvez a Comissão, inclusive, ir ali.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Presidente, sem aproveitar: mas

nós poderíamos saber o nome do Presidente do laboratório, eu não sei, do

Janssen-Cilag, por favor?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ah, sim. V.Exa.

poderia declinar o nome do Presidente?

O SR. RUBENS OCHINI - Hoje?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O presidente hoje.

O SR. RUBENS OCHINI - Hoje é o Sr. Jorge Romaneiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Com a

palavra o nobre Deputado Salatiel Carvalho, Deputado Neuton Lima, Deputado Iris

Simões, Deputado José Linhares, que participaram dos primeiros debates e não se

encontram agora. Com a palavra o nobre Deputado Arnaldo Farias de Sá, que eu

havia, por equívoco, ultrapassado. Eu gostaria, antes de dar a palavra a V.Exa., eu

estou sendo questionado por um jornalista que disse que foi impedido pela

Segurança de fumar dentro da sala. Bom, mas acontece que tem Deputados que

estão fumando. Então, vou dizer o seguinte à Segurança: que, quando tiver

Deputados que estejam fumando, seja permitido a todos fazê-lo também.
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA  - Presidente, exatamente,

Presidente. Vamos proibir Deputado e jornalista de fumar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Ou então fazer um

apelo aos Deputados.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Apelo não. V.Exa. aqui dá

ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - A imprensa tem sido

tão amiga nossa, que eu gostaria imensamente que ela se sentisse prestigiada

como tem sido por todos os Deputados. Agora, é claro que, se os Deputados não

fumarem, eu vou pedir a todos que não fumem. Vamos estabelecer isso, então:

primeiro o apelo pra que ninguém fume mais; segundo, se um Deputado estiver

fumando, que também os demais presentes possam fazê-lo. Com a palavra o nobre

Deputado Arnaldo Farias de Sá.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu estava inscrito logo após o

José Linhares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Imediatamente darei a

palavra a V.Exa. É que o...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu estava inscrito logo após o

Deputado José Linhares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim, V.Exa. está. Mas

eu fiz questão... O Deputado Arnaldo Faria de Sá estava inscrito antes que todos os

que eu chamei, e eu, por um equívoco, havia passado.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu posso levar isso pro lado de

uma perseguição, porque logo no meu o senhor vai me passar pra trás! Mas não

tem problema nenhum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não há perseguição

nenhuma. V.Exa. é muito grande e muito sabido pra ser vítima.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, pra resolver

essa pendenga, eu cedo ao Deputado Alceu Collares, depois eu falo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Cede? Então, tem

V.Exa. a palavra, nobre Deputado Alceu Collares.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu vou ser rápido, porque eu acho

que nós estamos perdendo um tempo muito precioso com os interrogatórios que

saem fora totalmente das razões da acareação, que é essa ata. Tudo está em torno
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da ata. Eu pergunto ao Sr. Nilson: no momento em que o senhor fez a alteração pra

tirar a expressão "genéricos", estava ao fim quase da ata? Quase ao fim da ata? O

senhor tomou conhecimento de toda a ata.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim, eu li toda a ata.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Leu toda a ata. E só alterou a

parte de genéricos?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Essa foi a que me chamou muito a

atenção.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Então, o senhor concordou com

todo o resto?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O resto, eu não sou autor daquilo. Eu

quis mudar.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não,  o resto, não. "Resto" não é a

palavra correta. Com toda a ata, porque o senhor só corrigiu a parte final, onde

estava registrado os genéricos, a luta contra os genéricos. Se o senhor chegou ali,

é porque o senhor leu toda a ata, e toda a redação anterior não mereceu de V.Sa.

qualquer tipo de alteração.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu achei que, no meu entendimento,

eu não poderia interferir ou mexer em algo que estava citado, que era individual ou

que era do grupo. Eu achei que não devia mexer.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES E por que fez com os genéricos.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Porque eu, francamente, não

acreditava que alguém, na face da Terra, poderia ter afirmado que a gente faria

alguma campanha contra genéricos, em hipótese nenhuma. Não existe ninguém

contra genérico. Esse era o...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - No momento em que há uma

preocupação sua de alterar essa parte que estava ao final da ata, o senhor acabou

assumindo uma co-autoria com isso. Esse documento pertence aos dois. A ata

pertence aos dois, não é apenas o Sr. Ney, que na sua ingenuidade foi de

computador pra dentro da empresa. Eu considero que aí é que está a chave, a

questão número 1, para o processo comprobatório da cartelização. Ele, por

descuido, deixou sair fora, dar conhecimento, escapou, fugiu do controle do grupo,

que há quatro anos se reunia, também, com a preocupação de fraternização, mas
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principalmente de tratar de negócios ligados, como V.Sa. afirmou, inclusive

avaliando a Lei de Genéricos. Não foi uma das razões?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Fazendo a avaliação?  A avaliação

foi positiva, negativa?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA  - Superpositiva.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - De todo jeito...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - A Lei do Genérico é superpositiva. Em

nenhum momento, nenhuma das pessoas que está lá questiona a Lei do Genérico.

A Lei do Genérico é excepcional, é excepcional. Isso, dentro das próprias

empresas, isso já estava dito abertamente. E mundialmente todas essas empresas

convivem com genéricos. O que a gente, na realidade, se propôs em discutir,

quando se falou em Lei dos Genéricos, era impactos que estava causando e no

momento tinha a perturbação toda, quer dizer, do processo, que é 793, mas não

pode fazer propaganda ou pode fazer, quer dizer, essa era uma perturbação que

tinha no mercado. Mas ninguém é contra a Lei do Genérico. Tanto é verdade que

também não existia boicotar genérico, em hipótese nenhuma, porque, se isso fosse

feito, quer dizer, Panarello não seria o primeiro a estar aí. Está certo?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não, o senhor está numa outra

empresa, agora.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O.K.? Mas já estamos no genérico.

Então, não tem pressão de ninguém.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Nós estamos falando na primeira

empresa que tem interesse também, como a da ABIFARMA e outros que não são

muito amantes dos genéricos. No mundo todo foi assim. Quando entrou o genérico,

ele recebeu uma rejeição muito grande. Depois, os laboratórios grandes acabaram

assumindo a responsabilidade de também produzir remédio e entraram no mundo

da competição. Isso o senhor sabe melhor do que eu. É ou não é verdade?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Porque já faleceu, mas eu ouvi muitos

elogios do Saliba, que foi Presidente da Janssen, sobre a Lei dos Genéricos. "Essa

é uma das melhores leis de genérico que nós podemos ter. O Brasil dá um passo

gigantesco." Isso eu ouvi do próprio Presidente da Janssen.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Na competitividade, na

concorrência entre as multinacionais de remédios de marca e a entrada no mercado
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de genéricos, porque, de uma forma ou de outra, vai fazer competição, vai pra

competitividade. É indiscutível que isso aconteça no mercado.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - No mercado. O senhor não pode

negar uma coisa que é óbvia.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Isso é óbvio.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - É óbvio, e por isso é que o senhor

teve a preocupação de alterar, tirar aquela luta, ou a má vontade, ou a rejeição aos

remédios que o nosso depoente Ney Pauletto colocou por ingenuidade. Eu não

quero nem saber se o senhor convidou ou não convidou. Só que escapou um

documento de extrema importância para Nação brasileira, que foi essa ata, porque,

se não fosse a ata, é evidente que continuariam todos fazendo as reuniões,

confraternizando, fazendo as negociações e tentando disciplinar, organizar o próprio

mercado. E tanto que na ata tem afirmação de que algumas destas distribuidoras

não mereceriam o mesmo tratamento, ou mereceriam uma exclusão, inclusive

como distribuidoras, em decorrência de comprometimentos com os genéricos. Por

isso, Sr. Nilson, eu não lhe formulo pergunta nenhuma, nem ao Sr. Ney, nem ao

diretor, porque está devidamente comprovado que houve cartelização. O que

requeiro à Mesa é que encaminhe essa documentação toda direto para o Ministério

Público. Nós não podemos estar perdendo tempo, nobre Presidente, com aquela

Secretaria do Direito Econômico. O nosso Paulo de Tarso tem 97 reais, 97 mil; o

orçamento dele é de 97 mil. Quem é que pode esperar que ele possa fazer alguma

coisa. Então, isso é um dado, isso é um elemento que tem, que a Comissão tem

que encaminhar imediatamente para o Ministério Público e para a Polícia Federal,

para as providências cabíveis, no caso. Nós não podemos mais perder tempo com

esse debate que nós estamos fazendo. Considero que ele é, sem dúvida alguma,

inútil, no sentido de que nós já temos a prova, no meu entendimento, capaz de

fazer com que se haja a tipificação do crime contra a economia popular.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Agradeço a V.Exa. e

peço que formalize por escrito, mas vou, desde logo, comunicar ao Relator, para

que ele se pronuncie sobre a proposta de V.Exa. Tem a palavra o nobre Deputado

Arnaldo Faria de Sá.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Sr. Nilson, quanto o senhor

disse que recebeu de indenização, saindo da Janssen-Cilag?
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Precisamente, eu não tenho esse

número, porque eu fico muito receoso, hoje, de falar, mas aproximadamente, uns

370, 372 mil, mais ou menos por aí.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Esses 370 mil foi o PDV ...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Entre todos, entre os 24 salários, entre

férias, eu tinha mais de 45 anos, eu recebi mais um aviso prévio. Quer dizer, todo o

pacote deu, mais ou menos, uns 370 mil reais.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - E o Fundo de Garantia deu

quanto?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O Fundo de Garantia eu já tinha

sacado, que eu já era aposentado. Então, também já sou aposentado; então, o

Fundo de Garantia, acho que 117, mais ou menos por aí.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Qual o seu último salário na

Janssen?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Onze mil, 460 reais.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - E qual o seu primeiro salário

na Panarello?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Meu primeiro, três mil fixo, mais 0,095

de comissão.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Aproximadamente, quanto?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Isso está garantido durante seis

meses: uma retirada mínima de 12 mil reais de comissão.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, quinze mil, no total?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Quinze mil.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - A Panarello continua sendo

a sede dela em Goiânia?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - A sede é em Goiânia.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - O senhor continua morando

em São Paulo?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim, continuo morando em São Paulo.

Essa, inclusive, foi uma das razões específicas por que a Panarello foi bom pra

mim.
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O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Como que, se a sede é aqui

em Goiânia, o senhor continua residindo em São Paulo? Como que está sendo

essa operação? Eu queria entender essa operação.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, espera aí. A Panarello tem onze

filiais no Brasil. A maior filial da Panarello é a de São Paulo; a maior filial da

Panarello é a de São Paulo, em tamanho, em volume, em faturamento e tudo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - A direção da Panarello não é

em Goiânia, é em São Paulo?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - A Presidência é em Goiânia.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Mas a direção, a direção, a

que faz a...?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Isto. É Goiânia. E a área comercial da

Panarello está se transferindo pra São Paulo. Por quê? Porque lá estão todas as

indústrias, o mercado está lá. Então, nós vamos levar pra São Paulo a parte

comercial da Panarello.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Agora, indo pra São Paulo a

parte comercial, não perde todos esses incentivos fiscais...?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Você compra normalmente em São

Paulo e remete via Goiânia, não tem problema nenhum. O nosso depósito central

continua sendo em Goiânia.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - A mercadoria vai fazer a

viagem?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim. O depósito central é Goiânia.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Compra em São Paulo, vem

a Goiânia, vai de volta pra São Paulo de novo.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim, perfeitamente.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - O senhor disse que naquela

famosa reunião, dia 27, não sabia, ainda, que iria para essa distribuidora, mas já

havia alguma tratativa, algum démarche, alguma possibilidade?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Tinha duas distribuidoras, no final, que

ficaram pra tomar a decisão, tinha duas, e essas duas continuavam em pé, naquele

período, que uma era a Ita e outra era a Panarello. Essas duas eu estava pra tomar

a decisão. A Ita, inclusive, foi a primeira distribuidora que me convidou pra trabalhar

com eles.
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O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Porque essa reunião foi

numa semana, essa decisão da Panarello foi na semana seguinte, na outra

semana...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Quinze dias depois, dia 8, duas

semanas depois. Nesse intervalo, eu estive conversando com a Ita.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Não, dia 27 é uma terça-feira;

dia 7 é sábado da outra semana. É só pegar o calendário.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - É, quase duas semanas, né?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Não chega. Dia 27 é uma

terça-feira, dia 7 é... Eu fui ver no calendário. Dia 7 é...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - É quinta, quinta da outra, mais ou

menos.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Da outra semana. Então é

diferença de uma semana.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Isso, O.K. Eu estive em Belo

Horizonte, tentando... conversando também com a outra distribuidora, pra poder

fechar, porque eu tinha que fechar, eu estava saindo da empresa, né? O meu

último dia de trabalho já negociado era dia 31 de agosto.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O senhor não estava tão

desesperado. O senhor recebeu quase 500 mil reais. O senhor não estava tão

desesperado; o senhor podia ficar algum tempo sem trabalhar, não podia?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Se ficar fora do mercado, o mercado te

esquece. Isso é uma realidade. Quer dizer, primeiro eu tinha que trabalhar, não

podia ficar sem trabalhar. Pagando aluguel, pagando escola de filho, faculdade, não

tem como ficar sem trabalhar, não.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - O senhor tem receio de ser

esquecido pelo mercado?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Lógico que tenho. Com 52 anos, ou

coisa parecida, todo mundo tem. Não tem não?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Com a capacidade que o

senhor tinha, sendo disputado por outras distribuidoras? Eu estou achando que não

está batendo essa afirmação sua, que o senhor teria medo de ficar esquecido pelo

mercado se esperasse mais quinze dias, mais vinte dias.
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não. Com certeza, medo de

desempregar eu tenho também, tenho até hoje. Quer dizer, eu não posso ficar

desempregado.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Qual a sua função na

Panarello?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Gerente comercial.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - O senhor adquiriu alguma

participação societária da Panarello?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, em hipótese nenhuma. Não tenho

nada de participação na Panarello.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - É só empregado?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Só empregado.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Registrado em carteira?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - CLT.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O senhor tem carteira a

carteira aí?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA -  Não tenho, não trouxe.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Por que o senhor acha que o

Sr. Ney Pauletto fez essa ata, se não era costume fazer a ata?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu já disse isso, que pra mim eram

anotações individuais, que, até pela inexperiência que ele tinha na área comercial,

está ingressando na área comercial, ele resolveu fazer registros pessoais do que

estava sendo discutido, conhecer as pessoas e assim como eu coloquei, certo?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Era desnecessário fazer o

que ele fez?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu acho que... Nós nunca fizemos.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Agora, por que, então, se ele

fez o que era desnecessário, o senhor corrigiu...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - ... e tirou outro documento

daquele que era desnecessário?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Como assim?

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0103/00 Data: 22/02/00

141



O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Era desnecessário o Ney

fazer o que fez.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Certo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Por que o senhor corrigiu o

que era desnecessário e produziu um outro documento?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Corrigi o documento que ele passou

pra mim, ué!

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas o documento dele era

desnecessário.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - O senhor falou pra ele que

era desnecessário.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Mas ele passou foi...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Era desnecessário?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Isso. O.K., podia ter sido feito. Eu não

rasguei, era dele, eu passei pra ele de volta.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas o senhor mudou o

documento.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, mudei...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Estão aqui as atas.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Mudei e falei com ele. Eu mudei e falei

com ele. A nossa divisão de sala é um biombo; nossa divisão de sala é um biombo,

eu não tenho parede.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Tem alguma coisa por trás

desse biombo que eu quero entender. Se o documento era desnecessário,...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Certo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu já disse da outra vez: se

ele era macaco novo na reunião dos macacos velhos, fez o que não era pra ser

feito, o senhor tinha que inutilizar a ata. Por que o senhor corrigiu e produziu uma

nova ata?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - É anotação pessoal dele. Eu julgava

que era pra ele, anotação dele. 

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - E quanto era...
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - E eu corrigi, devolvi, dizendo: "Tá de

volta o teu memorando, corrigido este item". Ainda levantei e mostrei pra ele.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas espera um pouquinho,

Sr. Nilson, espera um pouquinho. O Ney não devia ter feito o documento...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Isso está claro.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - ... na confraternização de

vocês. Ele fez esse documento. Então, ele veio mostrar pro senhor o documento,

que não era pra ter feito.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Certo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Ney, leva embora isso, eu

não quero nem ver. Vamos, joga fora. Não, o senhor pega o documento, que não

era pra existir, modifica, altera, corrige e dá uma nova versão pro documento. Qual

o objetivo? É isso que eu quero saber.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Mas ninguém tinha objetivo nenhum

com o documento?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas por que o senhor

mudou, se não tinha objetivo nenhum, por que não manteve o mesmo?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim, porque até pra anotação dele,

contra genérico, não existe isso. A empresa não é contra genérico; a própria

Janssen não era contra genérico. Só isso.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Sr. Nilson, se o documento

era dele...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Certo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - ... continuava sendo dele,

pra que o senhor ia alterar um documento que ia ser só dele, não ia ser, não ia

vazar. Por que o senhor ia alterar esse documento?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não precisava ter alterado, não

precisava; eu alterei.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Por que o senhor alterou?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Porque achei que deveria fazer aquela

retificação que ele pediu: "Olha pra mim, se tiver alguma coisa pra mudar, você

muda". Ele pediu pra fazer isso. "Se tiver alguma coisa pra alterar, altera."

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - E por que o senhor ficou

com cópia?
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Com cópia de quê?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Da ata.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, não fiquei com cópia.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Ficou.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Com cópia de quê?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Da ata. Dessa ata.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu fiquei com cópia? No computador.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, o senhor ficou com

cópia.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim, mas no computador fica mesmo.

O computador é da empresa, não é meu.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Por que o senhor não

deletou?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, eu deletei também. No dia que eu

saí da empresa todos os documentos meus foram deletados.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas naquele momento o

senhor não deletou, deletou depois.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Deletei depois. Naquele momento, não

tenho certeza também; não tenho certeza também.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Ney, quando ele viu a ata

que o senhor tinha rascunhado e ele disse que a ata estava errada, ele corrigiu a

ata, o que ele disse pro senhor?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Deputado Arnaldo, eu passei a ata pro

Nilson no papel e no computador, disse a ele que todos, a maioria dos assuntos eu

peguei correndo, era muita gente falando ao mesmo tempo, gente entrando e

saindo da sala, eu não tinha intimidade com os assuntos que estavam sendo

falados lá; estava entregando a ele e expliquei, falei: "Olha, tem redundância, tem

assuntos que eu não entendi, tem colocações indevidas que eu coloquei pela

pressa com que fiz", e passei às mãos dele. Daquele momento pra frente, eu não

tive mais contato com a ata.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Quando ele corrigiu, ele não

lhe devolveu a ata corrigida?
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O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Ele devolveu pra mim no mesmo, no

mesmo ... no dia 2 de agosto, na outra segunda-feira, quando...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Ah! Ele ficou com ela durante

um tempo, então?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Ficou. Só na segunda-feira, dia 2 de

agosto, é que essa ata veio pra mim.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - E por que será que ele

corrigiu, então? Qual a sua avaliação que ele corrigiu?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Deputado, na declaração de um colega da

Merck Sharp & Dohme, o Celso Cintra, na Polícia Federal, pro Dr. Zubcov, tem um

comentário que eu gostaria de repetir: que no final da reunião, no dia 27 de julho, o

Nilson avisou que seria mandado via e-mail os assuntos discutidos e anotados,

tanto que ele perguntou se os presentes haviam deixado seus endereços

eletrônicos para tal fim. Havia sido avisado no início da reunião que eu estaria

tomando notas, e foi avisado no final da reunião...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Quem avisou?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Foi o Nilson, nas duas situações.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O Sr. Nilson, que está aqui

ao seu lado?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Sim, senhor; sim, senhor.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - E ele, e ele devolveu a ata

pro senhor corrigida que dia, o senhor falou?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - No dia 2 de agosto, na outra

segunda-feira.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Na outra semana. O senhor

tinha entregue a ata pra ele, a primeira versão, em que data?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - No mesmo dia que a gente voltou, na

terça-feira, dia 27, no período da tarde, às cinco horas.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - De 27 a 2 de agosto, o

senhor não sabe o que ele fez com a ata?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não sei, não senhor.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Durante uma semana, o que

o senhor fez com a ata, Sr. Nilson?
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Durante uma semana, eu não mexi

com a ata. Eu estava, naquele momento, em agosto, cuidando de um evento que a

Janssen realizou no dia 16/17 de agosto, que era o Encontro Nacional de

Distribuidores, que a gente fazia todos os anos. Eu estava superatarefado com esse

evento da própria Janssen. Então, quer dizer, não era prioritário fazer nada com

isso.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas, por que esse tempo,

entre 27 de julho e 2 de agosto, a ata ficou em seu poder e só depois de "corrigida"

essa ata, entre aspas, é que ela retornou ao Sr. Ney?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu não tive tempo pra rever isso. Ele

passou pra mim, pedindo pra dar uma revisada. Eu vou rever quando eu achar que

tenho tempo suficiente pra fazê-lo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas não era uma coisa

extremamente importante o objetivo daquela reunião, naquele dia 27 de julho...?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, ué, não. Por isso mesmo: que

importância tinha pra nós? Já tínhamos discutido, não tinha importância, relevância

nenhuma pra fazer isso com agilidade. A gente não estava preocupado com isso.

Isso que estou falando: na nossa percepção, essa é uma reunião de

confraternização mesmo; ninguém estava lá pra discutir, pra boicotar, pra fazer

nada contra ninguém.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - A reunião era amena,

tranqüila, entre amigos, era uma mera confraternização.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Toda tumultuada. Tanto é que isso ele

afirma, e é verdade isso.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - A reunião?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - A reunião é toda tumultuada. O

pessoal fala ao mesmo tempo, falam dois, três, quatro...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Não, não, não. Tumultuada,

mas o relacionamento, o inter-relacionamento era ameno, era tranqüilo?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Das pessoas, supertranqüilo; as

pessoas, sim.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - E por que está dando toda

essa confusão aqui, agora?
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não sei, não sei. Não sei o que tem

tanta coisa aqui pra dar essa balbúrdia toda. Eu não sei, francamente.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Por quê? Quanto tempo eu

tenho, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. não tem mais

nada.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Está bem. A pergunta final,

então, ao Sr. Ney: por que o senhor acha que está dando todo esse tumulto essa

ata que o senhor fez, que não devia ter feito, que o Nilson corrigiu e, depois de uma

semana, ele lhe devolveu?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Sinceramente, também não sei.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Nilson, por que o senhor

tingiu o cabelo entre a vez anterior e esta vez? (Risos.) Por que o senhor tingiu o

cabelo entre a outra vez que o senhor esteve aqui e esta vez?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, eu não tingi, não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Se eu fosse um juiz

americano, eu diria que isso não tem nada que ver. Em todo caso, vamos levar pra

brincadeira.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Os meus cabelos continuam os

mesmos, viu?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ainda mais se for

equívoco, né?

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Deixa... Posso, já que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pode.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Eu queria, como no último... Ah,

tem mais, tem mais alguém?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem mais alguém, tem

mais um. Tem a palavra o nobre Deputado Darcísio Perondi.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Queria, do diretor da Panarello,

saber qual é a margem que os laboratórios operam, a margem mínima e a margem

máxima que os laboratórios operam com a Panarello.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Em termos de que, descontos?

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI  - Sim.
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Em média, 16%. Esse é o desconto

médio que a Panarello recebe da indústria.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Qual é a máxima que se opera

hoje?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Depende, depende. Tem, tem

momentos, chega uma Neosaldina, por exemplo, quer fechar três vezes a média,

me oferece 50% de desconto. Tem um Redoxon, que chega, quer fazer uma

campanha, dá 20, 25% adicional. Então, depende muito de cada indústria, o

momento, o produto, a campanha que ele quer fazer, a sazonalidade. Então,

depende muito. Rotineiramente, o que acontece? Os produtos que são de demanda

de consumo, chamado de OTC,...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sim.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - ...normalmente esses produtos têm um

desconto superior, normalmente têm. Então, eles já trabalham com margens

superiores a 16%, porque depende de vender na farmácia, do consumidor procurar,

fazer promoções, porque senão não vende.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Como é que se explica alguns

laboratórios e algumas distribuidoras para os hospitais um comprimido custar um e

no balcão da farmácia, farmácia da cidade, as farmácias da cidade, custar oito,

nove reais, o mesmo comprimido?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Bom, eu não trabalho com hospitais; a

Panarello trabalha com farmácias, é varejo. Então, quer dizer, eu não sei. E

certamente quem faz esse trabalho junto aos hospitais são distribuidores chamados

hospitalares, que aí o tratamento da indústria certamente deve ser diferente.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Ao Ney: qual é a margem que

vocês operam com a distribuidora e como é que se explica também que geralmente

as distribuidoras trabalham mais com as farmácias, isso é óbvio, os hospitais

compram diretamente. Só os hospitais menores, menores, que operam com a

distribuidora, e pagam realmente mais, é realmente mais. E deve ser mais,

teoricamente, que têm todo o serviço da distribuidora. E quando é diretamente do

hospital, do laboratório ao hospital, não. Mas de hospitais que fazem compras e

compras abertas, que ficam na Internet, se percebe disparidades gigantescas entre

o preço do mesmo laboratório ao hospital e do mesmo laboratório à farmácia. Como

é que se explica isso, Sr. Ney?
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O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Bom, eu, o desconto...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Qual é o segredo disso aqui?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, o desconto para as distribuidoras...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - De 700, 800%? Não, laboratório.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - O desconto que o laboratório passa para

os distribuidores de farmácia é por ordem de 16% realmente.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO  - Sei, 16%. 

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Eu falo isso pela Janssen-Cilag. Quem faz

o trabalho de venda de produto em hospitais geralmente são distribuidores

realmente especializados, distribuidores hospitalares. E são produtos de outro

porte, produtos injetáveis, produtos anestésicos, produtos para transplantes, para

diálise, são outro tipo de produtos. Tem também os produtos convencionais, como

antibióticos, como o senhor cita e tal.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Isso. Aí tem distribuidor

especializado ou não?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Tem.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Pode ter ou pode não ter.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - É, pode ter e pode não ter.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - É comum não ter.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Ou é comum ter?

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Geralmente quem entra no hospital

conhece hospital. O procedimento de compara e venda, de compra de hospital, é

diferente de venda de farmácia. Quer dizer, o hospital trabalha com outro, com

outro tipo de giro, com outro tipo de patologias, com outro tipo de paciente, então é

diferente o mecanismo de compra de um hospital do mecanismo de compra de uma

farmácia. Os descontos — também existe uma política comercial da companhia —,

os descontos são variáveis, de acordo com o produto. Quer dizer, tem produtos que

eu tenho um limite maior para dar desconto, tem produto que tem desconto menor.

Mas varia em torno de 25%. Por quê? Porque o hospital, ele não tem, ele não tem,

ele não coloca aí aqueles 30%, que é o lucro da farmácia, do preço fábrica. Ele

compra o produto por preço fábrica com desconto.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Talvez o seu laboratório, porque

se pega aí dez, e eu vou mostrar, se pega, se pega diferenças gigantescas.
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O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Precisava estudar o caso.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - E não é uma ou duas ou três,

não é promoção. Aí, então, se pergunta: o lucro de vocês deve ser fantástico, não?

 O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Talvez não pro seu laboratório,

que de repente opera com uma margem razoável. Hã? Mas a média, em relação a

hospitais, é gigantesca, comparada com a farmácia. Talvez o seu não.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, nós temos essa política definida,

com disse por senhor, mas precisava estudar caso a caso para entender qual que é

realmente essa política mágica de descontos que realmente essa colocação...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Comparando hospital com

farmácia, aí está bom, estou contente. Não, não estou contente, mas não avançou

nada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu apenas quero fazer

duas pequenas intervenções. Em primeiro lugar, eu queria registrar aqui o

comentário do Dr. Ney, o seguinte: Dr. Ney, o senhor, não foi inspiração do Divino

Espírito Santo o negócio dos genéricos, não? Foi debatido na reunião.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Como, como assim?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Os genéricos que o

senhor colocou na ata não foi inspiração do Divino Espírito Santo, foi assunto

debatido lá.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Os genéricos, que está na ata que

escrevi?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - Não, foi assunto debatido na lei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Foi debatido na lei.

O SR. NEY PAULETTO JÚNIOR - E nas citações. O grande, o grande, o

grande, a grande indignação das pessoas que estavam lá, que eu pude perceber —

eu não opinei nessa reunião, mas eu pude perceber a indignação —, é com relação

aos genéricos que estavam se comportando como genéricos, que a gente entregou

um dossiê a V.Exa. hoje, e que não, na realidade não eram de acordo com a Lei

9.787.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa. Eu

queria perguntar pro Dr. Nilson o seguinte: Dr. Nilson, o senhor acha também que a
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ABIFARMA, que fez logo depois uma campanha, gastando 7 milhões, contra os

genéricos, não tem nada a ver com essa reunião? Foi tudo também obra do Espírito

Santo?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não. Acho, Excelência, que realmente

não teve.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Nada a ver.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Meras coincidências.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, eu sabia...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mera coincidência.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, eu sabia, inclusive, que a

ABIFARMA já estava desenvolvendo essa campanha, antes. Antes, antes da

reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas ela foi projetada

depois.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Ela entrou no ar depois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ah, então pode ser

que a ABIFARMA estivesse trabalhando com os laboratórios já.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O conhecimento que eu tenho é que a

ABIFARMA estava fazendo alguma coisa antes disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito bem. Então, o

senhor acha que a ABIFARMA, estando fazendo essa reunião antes, já antes,

laboratórios importantes associados à ABIFARMA fariam uma reunião sem tocar

numa campanha da ABIFARMA?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Essa campanha, essa campanha eu

fiquei sabendo, fiquei sabendo. Não estou... Não sei se todas as pessoas que

estavam lá tinham algum conhecimento disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Nada de pessoal, nem

contra o senhor, nem contra.. Nada de pessoal, pelo amor de Deus, nada de

pessoal. Mas é que essas coisas, essas coisas ficam muito evidentes, né? Porque,

veja: se o senhor me diz que a ABIFARMA estava fazendo antes, como os

laboratórios, sócios da ABIFARMA, que pagam para a ABIFARMA, que iam botar

dinheiro na ABIFARMA, não estavam, não iriam trabalhar de acordo com a

campanha?
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Essas discussões da ABIFARMA, ela

não está no meu nível de jeito nenhum. É nível de diretoria, presidente das

empresas. Está certo? E também não sei que tipo de campanha a ABIFARMA

estava pensando em fazer. Isso eu não sei de nada. Então...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas o senhor sabia, o

senhor disse que foi anterior.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim, sim. Existiam já comentários,

existiam. Mas também detalhes, o que seria feito, quer dizer, pra mim foi mera

coincidência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Está bem. Obrigado.

Eu estou grato. Eu quero agradecer a presença aqui do Dr. Rubens Ochini, do Dr.

Ney Pauletto, do Dr. Nilson, de seus assistentes, pela gentileza que tiveram em

acorrer como testemunhas, prestando esclarecimentos nesse setor. V.Exa. diz que

queria fazer um adendo.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu gostaria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - No meu último depoimento, ficaram

algumas pendências, e eu gostaria de passar à Presidência da CPI. Eu tenho uma

informação de que o Teuto parou de vender para o Magela, Fortaleza. Então, eu

trouxe todas as notas de fornecimento da Magela, do Teuto para o Magela,

mostrando que continua sendo, continua sendo ativo isso. E, em seqüência, quer

dizer, a Panarello, assim que saiu o genérico, que fazia parte do meu projeto, nós

iniciamos a atividade com o genérico. Eu trouxe primeiro a campanha de

comunicação para o mercado, com as condições oferecidas pelo Teuto e pelo

EMS(?). Então, Panarello já tem genérico. Aqui tem uma relação de farmácias de

São Paulo de uma semana, das farmácias de São Paulo. Eu não trouxe do Brasil

todo porque seria uma turma, mas do Ceará ao Rio Grande do Sul o genérico já

está disponível na Panarello e já está distribuindo em mais de 30 mil farmácias.

Aqui há algumas provas desse faturamento conclusivo disso aqui. Eu disse que

estava montando um projeto para trabalhar com os genéricos, um projeto

específico. Então, o projeto também eu vou deixar, já discutido com o Diretor

Comercial do Teuto. É um projeto que nós deveremos estar implementando com o

genérico na Panarello e com equipe especializada, para gente realmente
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transformar esse, essa parte também num sucesso de mercado. E estou ali com os

BOs, que foi solicitado pelo Deputado Romeu Tuma, que eu quero deixar também...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)  - Os BOs? Ah, mas os

BOs são de que? Não, não, tem que esclarecer. Esses BOs são...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - BOs, Boletins de Ocorrências.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ... são os BOs....

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... problemas com cargas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ... são os BOs, são os

produtos do laboratório?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não. Boletins de Ocorrência policial de

roubos de carga.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ah. Não, não. Aqui é

"Bom para Otário", BO. Eu pensava que V.Exa. fosse entregar isso, entendeu?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não, em hipótese nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Onde é que estão os

documentos que V.Exa. quer entregar?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Estão aqui.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só saber se o Dr. Nilson também

trouxe a relação dos seguros pagos e se trouxe uma declaração de empresa de

alguma problema que teve a respeito de fiscalização de cargas nas estradas, que

tenha tido algum problema, que nós também pedimos.

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - O.K. Eu não registrei esse como

pedido, o senhor vai me desculpar.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, está feito agora. Eu pediria,

então, que Vossa...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Mas podemos, podemos providenciar

perfeitamente.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Se o senhor puder entregar no mesmo

prazo que vai entregar os documentos ao Deputado...
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O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Por gentileza, eu gostaria de registrar,

pra não me esquecer mais. São os boletins de fiscalização de carga...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Exato. E das seguradoras...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Seguradoras de carga?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Seguros recebidos...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sei... Eu vou ver, mas pelo que eu sei

a Panarello não faz seguro de carga.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não faz seguro de carga?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Não. Mas eu vou procurar saber. Eu

vou entrar em detalhes mais profundos nisso aí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Está certo.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Existe, o valor das cargas está

constante nos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, V.Exa. já...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Nos boletins?

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - ... nos boletins?

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Sim, sim. Estão constantes.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Está ótimo. Só, Sr. Presidente...

O SR. NILSON RIBEIRO DA SILVA - Eu trouxe uma parte, viu? 

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não adianta ele deixar um pedaço

dizendo que não foi investigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. se compromete

depois, porque... Eu quero agradecer mais uma vez a presença dos Srs. Deputados

e de todos os assistentes e a presença de todos. Vou encerrar esta reunião.

Convoco uma para amanhã, pela manhã, às 10h, quando ouviremos aqui o

ex-Ministro Jamil Haddad. Muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião.
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