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2.   BANCO ECONÔMICO

O Banco Econômico foi constituído em 1843. Em meados do século
passado, subscrevia a dívida do Estado da Bahia.  Cresceu, principalmente pela
incorporação de instituições de crédito imobiliário, até se tornar o sexto maior
banco do País. Em 1995, o Banco Econômico possuía quase 1 milhão de
depositantes, 9.500 funcionários e 70 mil pequenos acionistas.

O Grupo Econômico era constituído por 59 empresas, dos mais variados
setores e segmentos da economia: fazendas, mineralogia, petroquímica, sucos de
frutas, refrigerantes, papel e celulose, etc. Tinha participações na Açominas e
COPENE.

Antecedentes à intervenção do Banco Central

Segundo o Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da União, com
base em trabalhos de fiscalização do Bacen, o Banco Econômico já apresentava
problemas na sua estrutura de ativos e passivos, desde o início da década
passada. Estes problemas deviam-se à excessiva concentração de operações de
crédito, dificuldades de liquidez, reconhecimento indevido de receitas e
insuficiência patrimonial.

A partir da edição do Plano Real, a situação econômico-financeira do
Banco agravou-se em decorrência da crescente inadimplência de seus maiores
devedores. Também contribuiu, para a  situação descrita, o excessivo grau de
imobilização em investimentos fora do setor financeiro.

Desde então, o Banco passou a se defrontar com  dificuldades crescentes
de captar financiamentos no mercado interbancário, levando a instituição a
aumentar sua demanda de assistência financeira ao  Banco Central e à Caixa
Econômica Federal, para suprir suas necessidades de caixa.

As informações enviadas pelo Departamento de Operações Bancárias e de
Sistema de Pagamentos-DEBAN do Banco Central indicam que, durante o
período imediatamente após a edição do Plano Real, os empréstimos de liquidez
expandiram-se acentuadamente, até o dia da intervenção. Para demonstrar o
fenômeno, cita-se o volume dos empréstimos, em datas selecionadas, em
milhares de reais:

19/12/94 .......................................................... 240.000

11/01/95 ..........................................................   75.000
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10/02/ 95 ......................................................... 330.000

10/03/95 .......................................................... 281.000

11/04/95 .......................................................... 840.000

11/05/95 ...........................................................888.000

12/06/95 ....................................................... 1.191.000

12/07/95 ...................................................... .1.160.000

10/08/95 ....................................................... 1.921.000

Por seu turno, as informações encaminhadas pela Caixa Econômica
Federal indicam acentuado crescimento das operações de compra de CDI SELIC,
junto ao Banco Econômico, a partir de março de 1995:

                                                                      R$ 1.000,00

         17/03/95 ........................................................ 330.000

         11/04/95 .......................................................  350.000

         11/05/95 ......................................................   740.000

         12/06/95 ..................................................... 1.000.000

         12/07/95 ..................................................... 1.100.000

          09/08/95 ....................................................    900.000

Durante o período acima citado, a instituição apresentou diversas
propostas, para a superação de seus problemas. Porém, como contemplavam
aportes indefinidos de recursos por parte do Banco Central, não puderam ser
aceitas, o que dificultava, cada vez mais, a adoção de uma solução não
traumática. Desta forma, não havia perspectiva de curto prazo para a superação
dos problemas enfrentados, nem existiam propostas consistentes para a compra
das instituições financeiras do Grupo Econômico.

Simultaneamente, a imprensa divulgava informações, questionando a
saúde financeira da instituição, o que provocou um aumento dos saques sobre
depósitos e investimentos no Banco.
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A intervenção do Banco Central

Em 11 de agosto de 1995, o Banco Central decretou a intervenção nas
empresas do segmento financeiro do Grupo Econômico, através dos Atos PRESI
nºs 352, 353, 354 e 355, conforme autorização dada pelo Voto BCB nº 312/95.

O Voto acima mencionado informa que, no decorrer de 1994, o Banco
Econômico havia apresentado um plano para sanear a Instituição, contemplando
a capitalização de US$ 250 milhões em 10 anos, o que foi considerado tímido e
insuficiente.

O Voto ressalta que a situação financeira do Banco agravou-se em 1995,
com as perdas atingindo todas as fontes de captação, inclusive os depósitos à
vista. Assim, a insuficiência de caixa, em 06/03/95, era de R$ 664 milhões,
elevando-se para R$ 1.467 milhões em 2 de maio, e tendo atingido a R$ 2,9
bilhões no dia 09/08, financiados, principalmente, pelo Banco Central, através da
assistência financeira de liquidez.

Por outro lado, a situação patrimonial  do Banco Econômico agravou-se
no contexto acima citado, como demonstra a sua situação líquida ajustada, em
31/05/95:

Patrimônio líquido            R$  677.150   mil

Ajustes da fiscalização          (973.372)

Situação liquida ajustada       (296.222)

Informa ainda o citado Voto que os ajustes lançados provêem de créditos
ilíquidos, valores a receber de empresas coligadas de reduzida liquidez, não
contemplando perdas potenciais de difícil mensuração nos ativos seguintes:
carteira de crédito imobiliário, FCVS, títulos da dívida agrária, letras
hipotecárias e crédito rural.

Os Atos do Banco Central foram divulgados somente ao final daquele dia.
Entretanto, já por volta das 12 horas, os meios de comunicação informavam a
intervenção no Banco Econômico, o que  resultou em corrida para saques de
depósitos e aplicações.

Uma questão que foi muito discutida, durante os debates da CPI, refere-se
à decretação da intervenção, e não do regime de administração especial
temporária (RAET), que fora decretada em uma ocasião anterior, no caso
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BANESPA, e em ocasião posterior, no caso do Banco Nacional. A decretação do
RAET tem a vantagem de não interromper as atividades do banco, deixando-o
aberto ao público.

Interventores e Liquidantes

O Sr. Francisco Flávio Sales Barbosa, funcionário aposentado do Banco
Central ocupou o cargo de  interventor, no período de 11/08/95 a 10/01/96.
Sucedeu-o o Sr. Flávio Cunha, de 10/01/96 a 09/08/96.

Não ficaram claras as razões da demissão do Sr. Francisco Sales Barbosa.
Segundo o seu depoimento, ele pediu demissão no dia em que tomou
conhecimento, pela televisão, da existência de acordo para o Banco Excel
assumir o Econômico, para o qual tinha discordância. Entretanto, esta versão foi
contestada pelo Sr. Ezequiel Nasser, ao afirmar que "ele não abandonou, ele foi
retirado, foi convidado a abandonar..."(fls. 99 de seu depoimento). Porém, o Sr.
Ezequiel Nasser, por orientação de seu advogado, presente no depoimento,
declinou-se a comentar os motivos da demissão do Interventor.

Decretada a liquidação do Banco Econômico, em 09/08/96, foi nomeado
Liquidante o Sr. Flávio Cunha, que permaneceu no cargo até o dia 02/04/2001,
quando foi designado o Sr. Natalício Pegorini,  funcionário da ativa do Banco
Central. Sucedeu-o o Sr. Ariovaldo D'Angelo, nomeado em 6 de fevereiro
último.

Inquérito do Banco Central

Os trabalhos da Comissão de Inquérito, do Banco Central, realizados em
cumprimento à Lei nº 6.024, de 1974, art. 42, foram concluídos em 08/03/96.
Esta duração, de sete meses,  foi considerada longa por diversos membros da
CPI.  O Sr. Francisco Flávio Salles Barbosa esclareceu que aquele período de
tempo foi necessário, face à complexidade do Grupo Econômico, constituído por
59 empresas.

Foram detectadas diversas transações irregulares, realizadas às vésperas e
no dia da intervenção. No seu depoimento (fls.20), o Sr. Francisco Flávio Salles
Barbosa declarou que poderia ser revertido o processo, através do estorno, mas a
orientação que recebeu foi no sentido de honrar a compensação.

As conclusões do inquérito, encaminhas, pelo Banco Central, ao
Ministério Público incluem, principalmente:
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a) a concessão de empréstimos a firmas constituídas, dias antes das
operações,  por ex-funcionários do Grupo Econômico e/ou por pessoas
do relacionamento do Sr. Angelo Calmon de Sá;

b) a concessão de financiamentos a empresas do próprio Grupo
Econômico;

c) a concessão de financiamentos com encargos de 90% da TR, ou seja,
muito abaixo dos praticados pelo mercado;

d) a remessa ilegal de divisas.

Ações judiciais em andamento

O depoimento do Dr. Osvaldo Barbosa Silva, Procurador da República no
Distrito Federal enumerou as ações judiciais em andamento, referentes ao Banco
Econômico. A primeira delas, na fase Pré-PROER, é uma ação civil de reparação
de danos por improbidade administrativa, cumulada com o pedido de anulação
de atos administrativos.

Esta ação  é movida contra o Ministro da Fazenda, Presidente e Diretores
do Banco Central e Diretores do Banco Econômico. Pede a decretação da
nulidade do contrato de abertura de crédito rotativo, firmado entre o Banco
Central e o Banco Econômico, em dezembro de 1994. Esta ação tramita em
segredo de Justiça, o que impede a divulgação dos dados bancários e contábeis
nela enumerados.

A segunda ação, também na fase pré-PROER do Banco Econômico, é uma
ação ordinária de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público
Federal, contra o Ministro da Fazenda, Presidente e Diretores do Banco Central.
Refere-se à alocação de recursos para pagamento de aplicadores do Banco
Econômico, não  depositantes de caderneta de poupança.

Por outro lado, existem 15 ações criminais contra os controladores e
administradores do Banco Econômico.

Transferência de ativos e passivos para o Excel Banco

Apresentadas diversas propostas para o retorno do Banco Econômico às
suas atividades normais, estas foram julgadas inviáveis, pelo Banco Central,
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fazendo-se necessária a transferência de suas atividades para  outra instituição
financeira.

O Excel Banco S. A. foi a única instituição a formalizar propostas de
aquisição de ativos e passivos, informa o Voto BCB 148/96. Em 08/12/95, o
Excel formalizou proposta de compra do Banco Econômico como um todo,
absorvendo a totalidade de seus ativos e, em contrapartida, assumindo todo o
passivo da Instituição. No curso das discussões que se seguiram, esta proposta
revelou-se de implementação inviável tecnicamente, por exigir elevados aportes
de recursos,  de forma a atender as determinações da Resolução do Conselho
Monetário Nacional nº 2.099, de 1994, que exige um patrimônio líquido mínimo
de 8% do total de ativos.

O total de ativos do Econômico era, em dezembro de 1995, de R$ 5,81
bilhões, incompatível com a situação do Excel que, naquela mesma data,
apresentava ativos de R$ 1,36 bilhões e patrimônio líquido de R$ 230,4 milhões.
Dessa forma, a absorção resultaria em um ativo R$ 7,17 bilhões, ficando o
patrimônio líquido a representar a  apenas 3,2% dos ativos, conforme o Relatório
de Auditoria do Tribunal de Contas da União.

Após a apresentação de outras propostas pelo Banco Excel e sua avaliação
pelo Banco Central, foi apresentada, em 11/04/96, proposta final para
transferência das atividades bancárias do Banco Econômico no Brasil e no
exterior, com as seguintes condições:

a) O Banco Econômico cedeu ao Excel ativos de, aproximadamente, R$
2,3 bilhões, representados por créditos junto a terceiros, bens móveis e imóveis,
participações societárias, títulos e outros valores;

b) Em contrapartida, o Excel assumiu passivos exigíveis junto ao público,
de igual valor, em decorrência da assunção dos negócios bancários e financeiros,
operados pelas agências do Banco Econômico localizadas no Brasil e no
exterior, pela Econômico S. A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, pela
Econômico S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e pelas empresas
Serasa, Tradenet S.A. e Tecnologia Bancária S. A;

c) Não se incluíram entre os passivos adquiridos: as exigibilidades junto à
Caixa Econômica Federal, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social-BNDES, ao Fundo Garantidor de Créditos-FGC, as remanescentes do
Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias-FGDLI, ao Instituto de
Resseguros do Brasil-IRB, ao Banco Central e ao Tesouro Nacional;
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d) No ativo assumido, não foram incluídos imóveis de uso, apenas os
móveis, equipamentos e sistemas operacionais, para os quais foi assumido valor
equivalente em passivos. A assunção dos imóveis de uso foi realizada por meio
de cessão de uso, tendo o Excel a opção de compra dos imóveis que julgasse de
seu interesse, até o dia 31/07/96. Enquanto não fosse decidida a compra, o Banco
Excel pagaria 1% sobre o valor contábil, a título de locação;

e) o Excel assumiu a obrigação de prestar ao Interventor os serviços de
cobrança dos créditos que ficaram no Banco Econômico-Sob intervenção, bem
como os serviços de processamento contábil e administrativos ao Banco sob
intervenção, segundo condições e preços acordados entre as partes;

f) a transação não incluiu o pagamento de ágio ao Banco Econômico;
assim a marca e a carteira de clientes foi cedida sem ônus ao Banco Excel; e

g) Foi realizada operação de venda, para a Caixa Econômica Federal, da
totalidade dos ativos que integravam a carteira imobiliária do Banco Econômico,
pelo valor de  R$ 837,8  milhões.

Para a assunção dos ativos e passivos do Banco Econômico, acima
mencionados, foi necessário o aumento de capital de R$ 281,8 milhões, elevando
o patrimônio líquido para R$ 509,422 milhões, observado no balanço de junho
de 1996.

Para o citado aumento de capital, para a constituição do novo Banco Excel
Econômico, o Excel realizou três aportes de capital, num total de R$
123.239.680,00:

a) R$ 69.439.824 - AGE de 30/04/96

b) R$ 29.299.856 - AGE de 30/04/96

c) R$ 24.500.000 - AGE de 30/04/97

Para completar a subscrição do aumento de capital necessário,  contou-se
com a participação dos principais fundos de pensão brasileiros e do UBP-Union
Bancaire Privée, da Suiça, mantendo a família Nasser no controle acionário e de
gestão.

A autorização para a participação do UBP foi dada pelo Decreto nº 1.868,
de 17/04/96, em cumprimento ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, art. 52. Este dispositivo determina que o Governo brasileiro
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reconheça, mediante ato presidencial, seu interesse no aumento da participação
no capital social das instituições financeiras.

Assim, surgiu o Banco Excel Econômico, em 02/05/96, com  uma
estrutura de atendimento ao público constituída por 284 agências, 64 postos de
atendimento bancário e 9 postos de arrecadação e pagamentos.

Por outro lado, em relação ao redirecionamento dos depósitos de
poupança, medida em consonância com a Resolução do Conselho Monetário
Nacional nº 2.208, que criou o PROER, art. 3, inciso III, o Banco Excel
Econômico  obteve o direito de liberação, por 12 meses, do direcionamento
daqueles depósitos.

Os empréstimos ao amparo do PROER

Para que a assunção de ativos e passivos pudesse ser viabilizada, foi
necessário o aporte de financiamentos no âmbito do PROER, que alcançaram o
valor de R$ 5.226.231 mil, distribuídos em sete empréstimos:

Data Valor (R$1.000)
R,00)02/05/96     391.056

02/05/96  2.954.262

10/05/96     392.790

22/05/96     230.813

20/06/96     508.920

08/07/96     414.350

07/08/96     334.040

 TOTAL   5.226.231

Fonte: Banco Central

O primeiro empréstimo acima citado foi enquadrado na Circular nº 2.672,
de 1996, enquanto os demais o foram na Circular nº 2.636, de 1995.

Estes empréstimos foram necessários para que o Banco Econômico-sob
intervenção fosse dotado de condições financeiras para cumprir adequadamente
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as providências, encargos e deveres pelos quais se obrigou na contratação com o
Excel, especialmente:

a) equalização e recomposição da estrutura de ativos e passivos
transferidos;

b) pagamento de pessoal antes de sua efetiva transferência para o Excel;

c) redução do quadro de pessoal equivalente a um terço do valor da folha
de pagamentos, mediante programa de demissão voluntária incentivada;

d) liquidação da operação de assistência financeira junto ao Banco
Central, concedida em 10/08/95;

e) recomposição dos ativos integrantes das carteiras dos fundos mútuos
administrados pelo Banco Econômico e por sua controladas; e

f) cobertura de eventuais resultados negativos ocorridos nos primeiros
meses de operação do novo banco e exclusivamente decorrentes dos ativos e
passivos transferidos, segundo mecanismo compensatório definido
contratualmente.

Além dos empréstimos acima, foi deferida linha de crédito à Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 1.686,76 milhões, posteriormente elevada
para R$ 1.703,96 milhões, destinada a adquirir a totalidade dos ativos que
integravam a carteira imobiliária do Econômico, utilizando-se como garantia
créditos contra o FCVS. Esta alienação rendeu ao Banco Econômico o valor
líquido de R$ 837,792 mil, após o desconto dos passivos representados por
repasse e refinanciamento, além de reserva destinada à confirmação da
adequação dos ativos, como informa o Voto BCB 185/96-A.

As garantias dos empréstimos

Para a obtenção de financiamentos no valor de R$ 5.226,2 milhões, o
Banco Econômico ofereceu garantias no valor total de R$ 6.271,6 milhões, assim
discriminadas:

a) Títulos da dívida interna

FCVS ................................................. 1.836,0

Sunamam   ........................................    536,4

Eletrobrás ..........................................    160,2

Siderbrás ...........................................      27,8
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TDA ....................................................     22,6

b) Títulos da dívida externa

DCB ....................................................1.004,0

Par bond ............................................ 1.917,6

C bond ................................................   297,8

c) Outros

Ações da Açominas .............................  357,3

Ações da Conepar ...............................  111,9

Títulos da dívida externa em garantia

Uma parte das operações do PROER foi inspirada no  Plano Brady,
concebido para a  renegociação da dívida externa dos países emergentes. Assim,
o mecanismo de formação das garantias dos empréstimos do PROER é o mesmo
do citado plano.

Na renegociação com os credores externos, o Brasil emitiu o chamado
bônus ao par (par bonds), que é um título de 30 anos. Nas negociações,
entendeu-se que o citado título deveria ter uma garantia integral do principal.
Para constituir esta garantia, foram adquiridos títulos do tesouro americano, os
chamados cupom zero, com prazo de 30 anos, que não paga juros. Na época,
estes títulos podiam ser comprados a 15 centavos de dólar, para cada dólar de
valor nominal. Esta cotação decorre do desconto implícito, por ser um título de
30 anos sem juros.

Na cotação acima, foram adquiridos, com nossas reservas internacionais,
aproximadamente US$ 3,2 bilhões de valor de face de cupom zero, que
garantiram os par bonds emitidos. Desta forma, como aqueles 15 centavos de
dólar, 30 anos depois, vão valer um dólar, haverá recursos para cobrir o principal
da obrigação que o País assumiu diante dos credores estrangeiros. A mesma
lógica é utilizada nas operações do PROER, com a diferença que a garantia é
dada para cobrir 120% da dívida.
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No caso do Banco Econômico, uma parcela das garantias dos empréstimos
do PROER foram compostas com os citados par bonds, adquiridos por 53% do
valor de face. Porém, quando um título da dívida externa passa à titularidade de
um residente no Brasil, ele sofre processo de nacionalização. O Banco Central,
por lei, é obrigado a cancelar o registro que permite as remessas para o
pagamento, em dólares, do serviço desse título. Então, aqueles par bonds foram
trocados por Notas do Tesouro Nacional, NTN, com as mesmas caraterísticas
dos par bonds, com uma única diferença: ao invés de ser pago em dólares, é
pago em reais, com indexação cambial.

Esta operação  resultou vantajosa para o Banco Central porque o Tesouro
Nacional passou a proprietário daquele lote de par bonds, no valor de US$ 3,2
bilhões. Assim, o BC pode cancelá-los e buscar a garantia, constituída pelos
citados títulos do tesouro americano, que já eram cotados a 17 centavos de dólar.

Com o passar do tempo, ocorreram duas grandes desvalorizações do real, a
primeira em 1999 e a segunda em 2001, quando a taxa de câmbio atingiu a R$
2,80. Como os títulos são indexados ao câmbio, houve grande ganho de capital
na massa do Banco Econômico, em liquidação.

A liquidação extrajudicial

A liquidação extrajudicial do Banco Econômico foi decretada em
09/08/96, através do Ato PRESI nº 561, em atendimento ao Voto BCB 322/96.
Este Voto informa que a decisão tomada era necessária, por estarem exauridas
todas as reservas financeiras da Instituição, em função dos compromissos
imediatos assumidos. Informa ainda que o balancete referente ao mês de abril/96
indicava um passivo a descoberto da ordem de R$ 3.491,2 milhões.

Naquela data, o saldo devedor apresentado na conta Reservas Bancárias
correspondia a R$ 2.019,3 milhões, que somado ao saldo devedor das operações
do PROER, no valor de R$ 5.435,4 milhões, totalizava R$ 7.454,7 milhões,
sendo habilitado junto à massa em decorrência da liquidação.

O encerramento do processo de liquidação extra-judicial dar-se-á segundo
as hipóteses estabelecidas pela Lei nº 6.024, de 1974, art. 19:

a) se os interessados, apresentando as necessárias condições de garantia,
julgadas a critério do Banco Central, tomarem a si o prosseguimento
das atividades econômicas da empresa;
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b) por transformação em liquidação ordinária;

c) com a aprovação das contas finais do liquidante e baixa no registro
público competente;

d) se decretada a falência da entidade.

Saldo da massa liquidanda

As informações prestadas pelo Sr. Flávio Cunha, no seu depoimento,
indicam que, no balanço encerrado em 31/03/2001, o valor da massa ativa era de
R$ 11.072 milhões e o patrimônio líquido era negativo em R$ 2.490 milhões.

Por outro lado, as informações encaminhadas pelo Banco Central, data-
base de  30/06/2001, indicam uma  massa ativa de R$ 9.293 milhões, após os
ajustes feitos no balanço. Segundo as citadas informações a perspectiva de
recebimento pelo Banco Central é de  R$ 7.621,7 milhões, que corresponde à
cobertura da dívida de 88,2%.

Em relação aos títulos com correção cambial (NTN-A3),   balancete
levantado pelo Banco Central, em 31/12/2001, registra o valor atualizado de R$
3.748.792.000 após dedução da provisão de R$ 1.070.714.000 e do acréscimo de
juros a receber de R$ 93.708.000 Desta forma, a variação líquida acumulada do
valor daqueles papéis, desde  09/12/97 (data de aquisição) foi de 90,7%.

Saldo devedor junto ao Banco Central

Em 03/05/2001, foi feita a amortização de R$ 1.300 milhões, referente à
dívida do PROER.

Então, considerando os saldos devedores na data da liquidação, a
amortização acima referida, e a atualização dos valores pela variação da TR,
tem-se os seguintes saldos devedores na data-base de 31/12/2001:

- PROER ............             6.032,8 milhões

- Reservas bancárias       2.732,8  milhões

Transferência para o Banco Bilbao Vizcaya

A transferência do controle acionário do Excel Econômico para o Banco
Bilbao Vizcaya não foi uma operação financiada pelo  PROER, mas insere-se no
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marco regulatório vigente, no sentido de fortalecimento do setor bancário.
Assim, a determinação de transferência do citado controle acionário fêz-se no
desempenho de atribuição do Banco Central, estabelecida pela Lei nº 9.447, de
14/03/97, art. 5º, inciso II, in verbis:

"Art. 5º Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts.2º e 15
da Lei nº 6.024, de 1974, e no art. 1º do Decreto-lei nº 2.321, de 1987, é facultado ao
Banco Central do Brasil, visando assegurar a normalidade da economia pública e
resguardar os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, sem
prejuízo da posterior adoção dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou
administração especial temporária, determinar as seguintes medidas:

(...)

II - transferência do controle acionário

(...)"

O Voto BCB 291/98 informa que a área de fiscalização do Banco Central
realizou Inspeção Geral Consolidada no Banco Excel Econômico, data-base de
julho de 1997. Registra o citado documento que, após os ajustes realizados na
situação líquida do Excel, o conglomerado resultou desenquadrado em todos os
limites regulamentares, destacando os seguintes aspectos negativos:

a) tendência de elevação dos níveis de inadimplência dos devedores, com
o consequente crescimento dos créditos anormais e das despesas com Provisão
para Créditos em Liquidação, acarretando redução dos resultados e do
patrimônio líquido;

b) concentração das operações com depósitos a prazo, acarretando
dificuldades no gerenciamento de liquidez;

c) existência de operações ativas, sob investigação, de valores
significativos, envolvendo clientes não cadastrados e sem a apresentação de
elementos para análise, na sua maioria situados em paraísos fiscais;

d) fragilidade dos controles internos, em diversas áreas, principalmente
quanto a gerenciamento de riscos e observância das normas  legais e
regulamentares.

A transferência de ativos e passivos do Excel Econômico para o o Banco
Bilbao Vizcaya ocorreu em 21/07/98, mediante o Contrato de Compra e Venda
de Ações e Outras Avenças, entre integrantes da Família Nasser, Ezibrás
Comércio, Importação, Exportação e Serviços Ltda e Banco Bilbao Vizcaya S.A.
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O processo de  transferência consistiu na redução do capital social do
Excel Econômico para R$ 1,00, sem alteração da quantidade de ações, mediante
absorção de prejuízos e perdas, apuradas no balanço de 30/06/98, seguido da
aquisição, pelo BBV, dessas ações e todos os direitos relacionados pela
importância de R$ 1,00.

Informa o Voto BCB nº 291/98 que o Banco Bilbao Viscaya, na sua
solicitação, comprometeu-se com o aporte imediato de R$ 1 bilhão, quantia
equivalente a US$ 840 milhões, para integralização da subscrição de aumento de
capital, visando atender não só os critérios legais e regulamentares de capital e
patrimônio líquido mínimo e de limite operacionais aplicáveis, mas também aos
interesses de crescimento do Excel. Além disto, comprometeu-se a manter, em
conta de depósito de acionistas,  como Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital, a quantia equivalente a US$ 700 milhões.

Como benefício, o BBV obteve isenção integral de todas as obrigações
referentes ao direcionamento de poupança, inclusive as obrigações com o
Sistema Financeiro da Habitação, pelo prazo de 3 anos.

A manifestação do interesse do Governo no aumento da participação
estrangeira nas instituições financeiras foi feita em 10/08/98, através de decreto
presidencial.

Por outro lado, o BBV não pagou nenhuma importância a título de Fundo
de Comércio.

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

O Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), instituído em
1991, consiste na autorização para que  recursos externos possam ser
internalizados e aplicados em títulos com correção cambial, até que sejam
integralizados como aumento de capital. Constitui-se, assim, em mecanismo de
hedge para os controladores residentes no exterior. Esta operação estava vedada
pela Circular do Banco Central nº 2.487, de 05/10/94.

A Circular nº 2.832, de 24/08/98, voltou a permitir o ingresso de recursos
para AFAC, com o objetivo de participação em processos de privatização da
União e de concessão de serviços públicos. Admite, a critério do Banco Central,
o ingresso de recursos na forma de AFAC com vistas a aplicações na
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reorganização do Sistema Financeiro Nacional ou em outros projetos de interesse
do Governo (art. 1º, parágrafo único).

Desta forma, o Grupo Bilbao Viscaya da Espanha pôde efetuar, na época
da aquisição dos ativos do Excel Econômico,  um depósito de US$ 700 milhões
no BBV-Brasil para futura conversão em capital. Estes recursos foram aplicados
em Notas do Banco Central, com correção cambial.

Os recursos acima mencionados, atualizados no valor de R$
1.520.943.563,94, foram integralizados no aumento de capital do BBV, em
janeiro deste ano, como informa a Gazeta Mercantil, edição  de 04 de fevereiro
último. Segundo o citado jornal, "os recursos saíram do Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital (AFAC) realizado pelo BBV, quando da compra do
Excel Econômico, em meados de 1998..."

 Com este aporte, o patrimônio líquido do BBV passa a ser de R$ 2,3
bilhões, sem contabilizar o resultado do ano passado. Espera-se que, com este
aumento, o banco espanhol tenha subido da 12ª para a 7ª posição, continuando
em 8º lugar em rede de agências.

Ação judicial impetrada pelo Sr. Ezequiel Nasser

O Sr. Ezequiel Edmond Nasser impetrou, em 24/08/2000, Ação Cautelar
Inominada, com Liminar e Cumulada com Produção Antecipada de Provas,
questionando as operações que resultaram na transferência do Excel Econômico
para o Banco Bilbao Vizcaya. Os pontos básicos desta ação, que constam no seu
depoimento, são os seguintes:

a) o excessivo  provisionamento determinado pelo Banco Central, que
reduziu drasticamente o patrimônio líquido do Excel Econômico;

b) a reversão, no balanço de 30/06/98, de créditos tributários, que
constituíam ativos efetivamente realizáveis e que foram reconhecidos
já a partir do segundo semestre de 1998 (no balanço do BBV);

c) as provisões excessivas e a reversão dos créditos tributários contra o
resultado findo em 30/06/98 resultaram no patrimônio líquido
negativo de R$ 583,7 milhões;

d) os negociadores do Banco Bilbao Vizcaya estavam cientes dos
constrangimentos impostos aos controladores do Excel Econômico
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que, ameaçados de intervenção, pelo Banco Central, não tiveram
margem de negociação;

e) a operação foi feita sem o pagamento do Fundo de Comércio
("goodwill"),  pelo  Banco Bilbao Vizcaya que o reconheceu
posteriormente, avaliou-o em US$ 485 milhões e o amortizou já no
exercício findo em 31/12/98; e

f) o Banco Bilbao Vizcaya ingressou recursos a título de Adiantamento
Futuro de Capital-AFAC, operação que estava vedada e
posteriormente foi permitida,  em um momento de perdas
generalizadas de reservas, configurando ataque especulativo contra o
Brasil.


