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III – A APLICAÇÃO DO PROGRAMA

1.  Banco Nacional

2.  Banco Econômico

3.  Banco Banorte

4.  Banco Pontual

5.  Banco Bamerindus

1.  BANCO NACIONAL

O Banco Nacional S.A.- BNSA, companhia aberta controlada pelas
empresas: NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA,
detentora de 35,69 % do capital votante; NACIONAL COMPANHIA DE
SEGUROS, com 30,51 % e EMPRESA BRASILEIRA DE
PARTICIPAÇÕES - CEBEPÊ LTDA, titular de 21,11%; foi fundado em
1944 por José de Magalhães Pinto, político mineiro que atuou como
Governador de Estado, Deputado Federal e Ministro das Relações Exteriores.
Ao longo de sua existência, o Banco incorporou cerca de quinze outras
empresas, chegando a figurar entre as dez maiores instituições do Sistema
Financeiro Nacional. Em 1989 foi aprovada sua reorganização que o
transformou em banco múltiplo com carteiras comercial, de crédito,
financiamento e investimento e de crédito imobiliário. O Grupo Nacional
compunha-se de 20 empresas controladas, compreendendo as do setor
financeiro e outras de ramos diversificados.

Quando da decretação do Regime de Administração Especial
Temporária - RAET, em 18.11.95, o quadro social do Nacional ostentava a
seguinte constituição:

Quadro social do Banco Nacional S.A.

QUANTIDADE DE AÇÕES
ACIONISTAS ORDINÁRIAS % PREFERENCIAIS % TOTAL %

NAC – Administração
e Participações LTDA

3.946.542.318 35,69 - - 3.946.542.318 18,50

Nacional CIA de
Seguros

3.374.011.213 30,51 47.639.954 0,47 3.421.651.167 16,04

Empr. Bras. Part. –
CEBEPÊ Ltda

2.333.732.700 21,11 - - 2.333.732.700 10,94

Fernando Catão de
Magalhães Pinto

5.952 - 10.820 - 16.772 -

Ana Lúcia Catão de
Magalhães Pinto

1.280 - - - 1.280 -

Marcos Catão de
Magalhães Pinto

21.659.824 0,20 4.262.496 0,04 25.922.320 0,12



CPI Proer – Capítulo III-1 50

Antônio de Pádua
Rocha Diniz

132.271.288 1,20 - - 132.271.288 0,62

Germano de Brito Lyra 5.515.358 0,05 - - 5.515.358 0,03
Clarimundo José de
Sant’anna

299.520 - 48.304 347.824 -

Nuham Szprinc 5.977.816 0,05 8.318.154 0,08 14.295.970 0,07
Décio da Silva Bueno 1.221.000 0,01 10.672 - 1.231.702 -
Demais Acionistas 1.235.307.623 11,18 10.214.187.438 99,41 11.449.495.061 53,68
TOTAIS 11.057.336.290 100,00 10.274.478.110 100,00 21.331.814.400 100,00
FONTE: Quadro extraído do Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 12772)

O Quadro a seguir revela que o Banco estava consolidado em
praticamente todo o território Nacional, possuindo agências e pontos de
atendimento localizados em 23 Estados da Federação:

Rede de Agências do Banco Nacional

1990 1991 1992 1993 1994 18.11.95
Agências 372 363 365 338 337 335
PAB’s 444 472 584 594 438 366
Fonte: Relatório da Comissão de Inquérito do Bacen.

No exterior, o Nacional contava com agências em Nova York, Miami,
Nassau e as subsidiárias Interbanco S/A, no Paraguai, e Banco Nacional
Luxembourg S.A.

Em função da estrutura adotada, os funcionários do Banco Nacional
serviam às empresas do conglomerado, sendo que o custo era assumido pelo
BNSA. No encerramento do 1º semestre de 1995 o Nacional apresentava um
quadro de 13.870 funcionários, 42 trainees e 176 estagiários. Até outubro, seu
quadro era de 13.002 funcionários.

O Nacional chegou a contar com cerca de 1,2 milhão de clientes.
Quando da decretação do RAET foram transferidos ao Unibanco 955.622
clientes, sendo 902.869 Pessoas Físicas e 52.753 Pessoas Jurídicas.

Do ponto de vista de sua relevância para o mercado financeiro, os
dados extraídos de suas demonstrações oficiais colocavam-no nas seguintes
posições:

Desempenho do Banco Nacional de 1989 a 1994

POSIÇÃO NO RANKING DAS 50 MAIORES
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO PAÍS

ANO

POR
PATRIMÔNIO (¹)

POR
DEPÓSITOS

POR
EMPRÉSTIMOS(²)

LUCRO
LÍQUIDO

(US$
milhões)

RENTABILIDADE
DO PATRIMÔNIO

(Lucro Líq/PL)

1989 13ª 11ª 10ª 22,4 10,8 %
1990 15ª 9ª 11ª 25,8 15,4 %
1991 13ª 8ª 9ª 27,8 10,9 %
1992 11ª 13ª - 48,0 13,4 %
1993 10ª 14ª - 74,7 15,2 %
1994 8ª 12ª - 165,7 17,8 %

Fonte: Revista EXAME – MELHORES E MAIORES de 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995.
(¹) Principal critério a partir de 1992;
(²) Principal critério até 1991;
Nota: Os dados expressam a posição em 31 de dezembro do respectivo ano.
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Expurgando as instituições oficiais, os dados indicam que o Nacional
era o 5º maior banco privado do País no final de 1994, atrás de Bradesco, Itaú,
Bamerindus e Unibanco.

Ressalta-se que no exercício de 1994, o Nacional foi o banco que
obteve maior rentabilidade entre os oito maiores do País. Suas demonstrações
financeiras indicavam uma rentabilidade de 17,8% sobre o patrimônio, contra
taxas inferiores a 15% de bancos como Bradesco, Bamerindus, Itaú, Real e
Unibanco.

Quanto à situação patrimonial, o Grupo Nacional, de acordo com o
Balanço Patrimonial Consolidado de 30 de junho de 1995, detinha ativos e
passivos num total de R$ 15.061.403 mil. O patrimônio líquido representava
R$ 1.027.073 mil.

O surgimento da insolvência

Como se depreende dos dados acima, o Banco Nacional exibia uma
saúde vigorosa, apresentando lucros e índices de rentabilidade do patrimônio
acima da média. Porém a documentação analisada e os depoimentos prestados
no âmbito desta Comissão demonstram que o Nacional já vinha enfrentando
problemas desde o final da década de 1980.

Nos anos de 1986 e 1987, seguindo a política econômica do Plano
Cruzado, o Banco Nacional S.A. intensificou a atividade de intermediação
financeira, efetuando uma série de empréstimos a empresas de pequeno porte.
Com o posterior recrudescimento da inflação, centenas dessas empresas
vieram a enfrentar dificuldades financeiras, encerrando suas atividades, sem
conseguirem honrar seus compromissos perante o Banco. Essa política de
crédito, somada ao inchaço da máquina administrativa e outros excessos,
deixaram a instituição em dificuldades internas e externas, gerando falta de
credibilidade nos negócios e quebra de confiança no mercado.

Já no final de 1987, essa situação tornou-se insustentável o que
compeliu os administradores do Nacional a buscarem uma solução que
evitasse a iminente quebra do Banco. No início de 1988, os controladores do
Banco Nacional optaram por profissionalizar sua administração, visando ao
restabelecimento da credibilidade junto ao mercado. Contrataram o Sr.
Arnoldo de Oliveira, executivo renomado do Citibank, que passou a exercer o
cargo de Vice-Presidente de Operações e de Superintendente do Comitê
Executivo, tornando-se o principal executivo do Grupo Nacional.

O Sr. Arnoldo, juntamente com sua equipe, promoveu uma série de
medidas reestruturativas, tais como: redução do quadro de pessoal (o número
de funcionários foi reduzido de cerca de 37.000, em 1989, para menos de
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14.000 em 1995); desimobilizações; atuações junto a órgãos de fiscalização
interna e externa; criação de novos produtos; e maciça publicidade.

Por outro lado, o Banco manteve e ampliou uma política agressiva de
concessão de crédito. Em alguns momentos, a carteira de empréstimos do
Nacional chegou a ser 10 vezes maior que seu patrimônio, quase o triplo do
que se via em outros bancos privados de porte semelhante. Essa falta de
respeito à boa técnica bancária contribuiu para a formação de uma carteira de
créditos podres.

A equipe também introduziu novas técnicas de controle baseadas em
relatórios gerenciais em bases não-contábeis, objetivando a modernização dos
instrumentos de decisão. Esses relatórios fragilizaram os controles,
contribuindo para o desconhecimento interno de possíveis fraudes, o que
favoreceu a perpetuação de um artifício contábil criado em 1987, que
consistia na manutenção da escrituração de contas de operações de crédito
fictícias, as chamadas contas de “Natureza 917”, que serão tratadas a seguir.

Contas de “Natureza 917”

Em 08.12.95 foi constituída Comissão de Inquérito pelo Banco Central
do Brasil, por meio do ATO-PRESI nº 425, com base nos arts. 15 e 19 do
Decreto Lei nº 2.321, de 25.02.87, combinado com o art. 41 da Lei nº 6.024,
de 13.03.74, para apurar as causas que levaram o Banco Nacional S.A. à
situação de insolvência, bem como a responsabilidade de seus
administradores.

A Comissão de Inquérito do Bacen apurou, entre outros fatos, que, na
data da decretação do RAET, em 18.11.95, existiam no ativo do Banco
Nacional S.A. 652 (seiscentos de cinqüenta e duas) contas de empréstimos,
identificadas por um código especial denominado “natureza 917”, que
contavam com um saldo de R$ 5.367.941.632,55 (cinco bilhões, trezentos e
sessenta e sete milhões, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e
dois reais e cinqüenta e cinco centavos). Essas contas que, a rigor, pelos
prazos decorridos de seus vencimentos originais e pela inexistência de
garantias reais, deveriam ser reconhecidas como prejuízo em suas
demonstrações financeiras, permaneciam registradas como operações “em
ser”, ou seja, créditos normais, em razão da prorrogação unilateral do
vencimento inicial da operação. Esse procedimento irregular permitiu que, no
período de 1991 a 1995, fosse registrado como receita nos respectivos
balancetes e balanços, o montante de R$ 5.059.813 mil:

Remuneração incorporada aos saldos das contas de “Natureza 917”

ANO RECEITA (R$ mil) SALDOS ACUMULADOS (R$ mil)
1991 589.864 589.864
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1992 817.862 1.407.726
1993 1.053.931 2.461.657
1994 1.243.529 3.705.186
1995 1.354.627 5.059.813

FONTE: Relatório da Comissão de Inquérito do Bacen (Pág.: 12.819).

O Quadro demonstra que, do valor de R$ 5.367.941 mil relativo às
contas de “Natureza 917”, apenas cerca de R$ 308.128 mil referiam-se às
operações iniciais, tendo o valor restante (R$ 5.059.813 mil) decorrido da
incorporação de encargos às contas de empréstimos, com contrapartida em
contas de receita efetiva de empréstimos. Entre 1986 e 1987, quando os
créditos foram de fato concedidos, seus valores não ultrapassavam, na média,
US$10.000,00 (dez mil dólares).

Constatou-se, ainda, que em 1993 foi adotado um sistema equalizador
de saldos, de maneira que mais de 500 das 652 contas se mantivessem no
mesmo nível, independente do seu valor original e da taxa de juros
contratadas, ficando todas com um saldo aproximadamente igual. Essa
equalização teria como objetivo não chamar a atenção do Banco Central e da
Auditoria Externa sob o saldo individual de algumas contas.

De acordo com o Relatório da Comissão de Inquérito do Bacen, essas
contas apresentavam as seguintes características:

 início das operações: 1987;
 prazo dos contratos de empréstimos: máximo de três meses;
 liquidação dos contratos: em aberto;
 transferência para créditos em liquidação: sempre mantidas como

operações de curso normal;
 apropriação de juros: mensais e independente das taxas de juros

firmadas nos contratos de empréstimos;
 titulares dos empréstimos: empresas falidas, concordatárias,

desaparecidas juntamente com seus responsáveis e avalistas;
 cobrança dos empréstimos: de início eram adotadas algumas

providências, inclusive a cobrança judicial, mas posteriormente o Banco
Nacional desistiu das ações de execução;

 composição dos saldos das contas: as rendas geradas de 1990 a 1995
equivaliam a 94% do saldo da conta de “natureza 917”.

Laudo de Exame Contábil do Instituto de Criminalística /DPF/MJ nº
39.441, revela que esse procedimento de inflagem do balanço do Banco pode
ter tido como propósito a alavancagem de resultados, garantidores de
distribuição de dividendos. Essa fraude teria ainda como objetivo a
divulgação de imagem de solidez junto ao mercado, possibilitando a
ampliação dos instrumentos de captação.
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Observou-se que, com base no lucro forjado, foram distribuídos aos
acionistas do BNSA, no período de 1990 a 1995, US$145.018.204,56 (cento e
quarenta e cinco milhões, dezoito mil, duzentos e quatro dólares americanos e
cinqüenta e seis centavos). A partir de 1993, inclusive, o banco passou a
distribuir dividendos mensais, sob a forma de antecipações, praxe somente
adotada por companhias “efetivamente prósperas ou extremamente
competitivas” (fls. 85 do Laudo Contábil).

No âmbito desta CPI foram apresentadas as seguintes versões sobre as
contas de Natureza 917:

1. Marcos Catão de Magalhães Pinto – ex-controlador do Banco Nacional
S.A.(depoimento prestado em 23.10.2001):

“Eu não tive conhecimento das operações, só fui ter conhecimento
delas depois do RAET, depois de apurado, depois do relatório do
Banco Central. Até então eu não tinha conhecimento dessas
operações.”

2. Clarimundo Santa’anna, ex-vice-presidente da controladoria do Banco
Nacional (depoimento prestado em 20.11.2001):

“eram 1.046 empréstimos concedidos dentro da liturgia de créditos.
Há pessoas existentes, há devedores, portanto, existentes, há devedores
com ações judiciais em curso. Restaram 652, as ações continuaram,
mas eles não tinham a mínima condição de pagar. A origem dessas
contas é legítima, não existiu nunca uma conta fantasma no Banco
Nacional, diferentemente do que foi colocado na mídia. Não há conta
fantasma. E até março de 89 tudo isso era estampado com clareza em
todas as demonstrações. A partir de abril, por determinação direta do
Arnoldo, ali, essas contas passaram não mais a serem acompanhadas
pelos seus respectivos contratos e sim um bloco de natureza, chamado
natureza 917. E elas passaram a ter exclusivamente o custo do
dinheiro, aquilo que se pagava ao investidor no Banco Nacional, mais
os reflexos dos depósitos compulsórios no Banco Central sem
remuneração, mais o custo administrativo, que era menor do que a
taxa de inadimplência aplicada na época, porque o que se pretendeu
foi que esses devedores permanecessem sem o reconhecimento na
escrita como perda, mas permanecesse com a carga de custo do
dinheiro que o suportava, que o lastreava, até de forma que ficasse
neutra no balanço o crédito não recebido e ainda não amortizado.”

3. Arnoldo de Oliveira, ex-vice-presidente de operações (depoimento
prestado em 20.11.2001)
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“essas operações já existiam, pelo menos desde 1987, conforme
demonstrou fartamente o Banco Central. Para lograr a minha
contratação, o controlador, Sr. Marcos Magalhães Pinto, ocultou os
problemas existentes nessas operações de crédito. É claro que, se ele
tivesse me revelado aquele problema, eu jamais teria concordado em
deixar o Citibank, com todo o conforto da posição que lá ocupava,
para assumir um cargo no Banco Nacional. Após o RAET é que eu fui
perceber que essa ocultação foi efetuada durante o ano de 88, e depois
permaneceu em rigoroso sigilo entre o banqueiro e os seus Vice-
Presidentes de confiança, o Sr. Clarimundo Sant’Anna e o Sr. Nagib,
até novembro de 1995. Para fazer isso, o controlador fez o seguinte:
reservou para si determinadas atribuições fundamentais; e segundo,
agrupou em torno de sua pessoa duas cadeias cruciais de poder, sob o
comando daqueles dois subordinados diretos, que ficaram
encarregados das áreas de Controladoria e Auditoria.”

“Além disso, o Sr. Clarimundo, Vice-Presidente de Controladoria do
Banco Nacional confessou a prática de atos e manobras contábeis
relativas às contas de Natureza 917”
“O dono do banco, Sr. Marcos, afirmava, todavia, desconhecer essas
manobras. Ocorre que tanto Clarimundo quanto Nagib foram, logo
após o advento do RAET, contratados pelo mesmo Sr. Marcos para
trabalhar na empresa da família denominada CBP, onde prestam
serviços e recebem os proventos para o seu sustento até a presente
data.”

“Um ponto também relevante a respeito destas contas de Natureza 917
diz respeito à influência praticamente nula que elas tinham nos
resultados do Banco, pois produziram receitas equivalentes ao custo de
captação de recursos de valor do mesmo porte, em montante suficiente,
portanto, para neutralizar os efeitos.”
“o volume das contas de Natureza 917 não tinha, antes daquela
corrida, a expressão relativa que veio a representar no dia da
decretação do RAET. Quer dizer, esse número que se fala aqui foram
números após a corrida.”

O Sr. José Emílio de Carvalho Quintas, ex-membro do Conselho
Diretor do RAET e ex-liquidante do Banco Nacional, informou em
depoimento prestado em 07.11.2001, que:

“Foi acionado o Unibanco para que identificasse e fizesse o
levantamento de cliente a cliente, para ver se havia possibilidade de se
receber alguma coisa. Não houve surpresa alguma de que não eram
contas de clientes fictícios, eram de clientes que existiam. Só que o
Banco Nacional, que se apropriava de receita ao longo do tempo,
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gerou o volume de mais de 6 bilhões. Mas, essas contas.... o Unibanco
não conseguiu receber de dois clientes.”

As frontais divergências entre as informações prestadas motivaram a
realização de uma acareação entre os Srs. Clarimundo Sant’anna e Arnoldo de
Oliveira em 20.11.01. Dessa acareação e dos documentos analisados
depreende-se que afigura-se inverossímil as versões que sustentam o
completo desconhecimento das contas de “Natureza 917”, tanto por parte do
ex-controlador Sr. Marcos Magalhães Pinto, quanto do ex-vice-presidente de
operações Sr. Arnoldo de Oliveira. Com base nos dados disponíveis, é sensato
supor que não só os três depoentes, como outros ex-controladores e
executivos do Banco, tinham pleno conhecimento da contabilidade
fraudulenta.

Cabe lembrar, por fim, que essa matéria faz parte de duas Ações Penais
que tramitam perante a 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio
de Janeiro, titulada pelo Dr. Marcos André Bizzo Moliari. Em 24 de janeiro
do corrente ano, foram proferidas sentenças condenatórias contra vários ex-
administradores do BNSA nos autos da Ação Penal nº 96.0026382-5.

Sobrevida do Nacional e agravamento da crise

As mudanças administrativas, somadas ao retorno da inflação deram
novo fôlego ao Nacional. O recrudescimento da inflação contribuiu de duas
formas para sua sobrevida: de um lado prejudicava a consistência das
demonstrações financeiras, mascarando os resultados e dificultando a
identificação de fraudes; de outro, garantia os ganhos de floating, um dos
principais itens de receita de todo o sistema bancário nos períodos
inflacionários.

Com a adoção do Plano Real, a partir de julho de 1994, os baixos níveis
de inflação implicaram uma dramática redução dos ganhos inflacionários. Por
outro lado, a carteira de empréstimos do Nacional, constituída
predominantemente de créditos fictícios, tornou-se uma “bola de neve”,
apresentando efeitos deletérios sobre o patrimônio do Banco. O procedimento
de maquiagem do balanço, por meio das chamadas contas de “Natureza 917”,
levava à incorporação de juros, como se fosse uma operação de curso normal,
tendo como conseqüência a apresentação de lucros fictícios nos resultados dos
exercícios financeiros do Banco, que sofriam a incidência de tributos e eram
distribuídos aos acionistas via pagamento de dividendos, contribuindo ainda
mais para o processo de descapitalização da instituição.

Com uma carteira de crédito constituída basicamente de créditos a
receber de difícil liquidação, que em 18.11.95 apresentava de saldo o
expressivo montante de R$ 5.367.508 mil, o Banco Nacional começou a
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enfrentar dificuldades para financiar suas operações diárias a partir do mês de
junho de 1995.

A partir de agosto de 1995, em função de reflexos da intervenção no
Banco Econômico, verificou-se acentuada perda nos Certificados de
Depósitos Bancários – CDB’s, no Banco Nacional S/A e no Banco Nacional
de Investimento. A partir de então o BNSA passou a financiar-se diariamente
por Certificados de Depósitos Interfinanceiros – CDI-Over.

Conforme depoimento do Sr. Marcos Catão de Magalhães Pinto – ex-
controlador do Banco Nacional S.A., prestado a esta CPI em 23.10.2001, o
Banco Central teria tomado conhecimento da situação de iliquidez do Banco
Nacional em julho ou agosto de 1995.

A fiscalização do BACEN no “Caso Nacional”

O Banco Central falhou de forma grave na identificação das fraudes do
Banco Nacional. Relatório do Tribunal de Contas da União – TCU (TC-
001.918/96-6), encaminhado a esta CPI, aponta que a partir de 1989, por
exemplo, deixou-se de fazer verificações do tipo Procedimentos de Balanço e
Situação Econômico-Financeira, priorizando-se outros tipos de fiscalização.
Ao ignorar todas as evidências da fragilidade dos controles e da baixa
qualidade dos ativos da instituição, a fiscalização do Bacen se deparou com a
constrangedora situação de enaltecer os artificiais desempenho e solidez do
Banco Nacional S/A e de, meses antes da quebra, concluir que a instituição
não oferecia riscos ao mercado.

A exemplo do que se verificou quando dos depoimentos prestados junto
à Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Financeiro, ocorrida no
Senado Federal em 1997, o Ex-Presidente do Banco Central, Gustavo Loyola,
admitiu a existência de falhas no setor de fiscalização que impediram a
identificação de fraudes como a ocorrida no Banco Nacional. No seu segundo
depoimento a esta CPI, em 04.12.2001, declarou que:

“Na questão do Banco Nacional, de fato, nós reconhecemos aqui — eu
disse isso já várias vezes — que a fiscalização do Banco Central não
percebeu uma fraude que já havia desde 1987 e que foi crescendo
nesse período... Enfim, eu disse: "Olha, o Banco Central não pode
fugir à sua responsabilidade.”

No primeiro depoimento (prestado em 27.09.2001), havia ponderado,
porém, que:

“o Banco Nacional é um caso emblemático, porque, de fato, houve uma
fraude contábil de tamanhas proporções, que não foi percebida pelo
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Banco Central. Mas não foi percebida de uma maneira sistemática. Ou
seja, o Banco Central, desde 1988, não conseguiu ver nem — eu diria
— pedaços desse iceberg, nem, assim, vislumbrar pedaços do iceberg,
ou que pudesse levar a uma idéia de que o banco estava numa situação
tão ruim assim.”

“devemos considerar duas coisas: primeiro, a excepcionalidade do
ambiente macroeconômico da época, o que tornou o Brasil muito mais
vulnerável a risco. E, segundo, a prevenção, por melhor que seja, não
evita totalmente os problemas bancários.”
“O Banco Central também sofreu e sofre, ainda, com um problema
generalizado no serviço público, que é, exatamente, a perda de
estímulo das pessoas para participar no Banco. Há número muito
grande de aposentadorias no período em que isso... estou falando de
períodos que vêm desde meados da década de 80, não estou falando de
problemas agora. Quer dizer, o Banco Central, na realidade... O ovo
dessa serpente foi implantado lá, na década de 80, e, inclusive, com um
plano econômico que foi, exatamente, o Plano Cruzado, de onde
começaram de fato os problemas do Nacional. Então, é essa a questão.
Agora, mesmo que a fiscalização do Banco Central fosse a melhor do
mundo, classe “a”, ela poderia, ainda assim, estar sujeita ao risco de
fraudes, de não detectar fraudes.”

Argumenta-se em favor do Bacen que as fraudes ocorridas no Banco
Nacional envolviam um sofisticado mecanismo computacional em que as
contas passavam despercebidas quando realizadas auditorias convencionais.
As fraudes só tinham condição de serem detectadas caso fossem realizadas
auditorias no sistema computacional do Banco, uma vez que este permitia
mascarar operações que deixavam os balanços com aparência de regularidade.

Por sua vez, a atual Diretora de Fiscalização do Banco Central, Srª
Tereza Grossi, em depoimento prestado em 27.11.2001, afirma que:

“naqueles anos que nós vivíamos, anos 80, início dos anos 90, com
todos os planos econômicos, o que se esperava da fiscalização do
Banco Central não era a fiscalização de bancos, mas que tivesse
certeza de que os planos econômicos teriam sucesso.”

Dessa forma, a fiscalização era voltada para normas e não para riscos.
De fato o Banco Central, por um longo período, preocupou-se mais com o
cumprimento de objetivos de política econômica nos bancos do que,
efetivamente, com a questão da saúde patrimonial e do risco bancário. Era o
que a sociedade o governo esperavam de sua atuação.

A Diretora acrescenta ainda que:
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“Naquela época, nosso sistema financeiro já estava se sofisticando, e a
fiscalização do Banco Central estava atrasada em relação a ele. Eu
não tenho dificuldades de dizer isso. Acho que nós só conseguimos
melhorar a fiscalização do Banco Central, porque nós paramos e
realmente conversamos, discutimos e dissemos: se não fizermos
diferente, acontece de novo.”

Deve-se destacar que, em decorrência das graves falhas no “caso
Nacional”, houve profunda reformulação dos procedimentos de fiscalização
do Bacen. A Resolução 2.099, de 1994, que trouxe as primeiras medidas de
incorporação das instituições financeiras nacionais aos princípios do Acordo
da Basiléia, introduziu também o conceito de Inspeção Global Consolidada –
IGC. Na IGC, a meta da ação fiscalizadora é o amplo conhecimento do
conglomerado econômico e financeiro, o que, na visão do Bacen, permite
inclusive identificar antecipadamente as tendências e riscos a que o mesmo
estiver exposto.

De acordo com o Bacen, atualmente seus inspetores contam com
recursos de informática e treinamento mais adequados, e a fiscalização tem
por base um conjunto de inspeções modulares, feita de forma consolidada e
com foco no grupo econômico, das quais participam equipes
multidisciplinares numerosas, com foco na avaliação dos principais riscos.
São avaliados os seguintes riscos: risco de crédito, risco de mercado ou de
capitais, risco de liquidez, risco das operações internacionais e de câmbio,
risco do grupo econômico, risco operacional, risco legal, risco de
credibilidade/reputação e risco de sucessão.

Cumpre a este Relator registrar que, apesar dos avanços obtidos, os
depoimentos deixaram claro que ainda há espaço para ocorrência de novas
fraudes, na medida em que persistem problemas no setor de fiscalização do
Bacen, associados principalmente à carência de pessoal e elevada rotatividade
de seus quadros funcionais, o que dificulta a necessária especialização nessas
áreas.

Participação do BB e CEF no financiamento

Com relação à quebra do Banco Nacional, outro assunto bastante
discutido quando da decretação do RAET, refere-se à possível determinação,
por parte do Banco Central, para que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica
Federal atuassem no mercado interbancário como emprestadores de recursos
ao Nacional, retardando sua bancarrota. Diversas reportagens daquele período
afirmam que o Bacen, consciente da crise de liquidez vivida pelo Nacional,
teria obrigado o BB e a CEF a operarem no mercado interbancário, dado que
outras instituições financeiras se negavam a fazê-lo.
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De acordo com o Procurador da República José Leovegildo Oliveira
Morais, que prestou depoimento a esta CPI em 09.10.2001:

“o Banco Central ia ter que decretar a liqüidação extrajudicial do
Banco Nacional. E o que foi feito? Se utilizou do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica para dar o suporte financeiro ao Banco Nacional,
para que ele não quebrasse de imediato, até se prepararem as medidas
que estavam em andamento para implementar o que seria o PROER”

Nos documentos enviados a esta CPI consta que o BB e a CEF tenham
financiado o BNSA da seguinte forma ao longo do 2º semestre de 1995:

Operações CDI efetuadas pela CEF junto ao BNSA

Data Prazo (dias) Aplicação (R$) Resgate(R$)

31/08/95 1 100.000.000,00 100.170.000,00
01/09/95 3 200.000.000,00 200.340.000,00
14/09/95 1 600.000.000,00 601.020.000,00
20/10/95 3 430.000.000,00 430.663.633,33
30/10/95 1 1.520.000.000,00 1.522.310.400,00
03/11/95 3 1.362.000.000,00 1.363.997.600,00

Fonte: Ofício nº 1098/CAIXA, de 16 de novembro de 2001.

Operações CDI efetuadas pelo BB junto ao BNSA

Mês Média Diária das Aplicações (R$) Média Diária dos Resgates(R$)

Agosto 804.000.000,00 805.340.000,00
Setembro 1.811.578.947,37 1.814.656.236,84
Outubro 1.919.580.552,55 1.922.500.787,59

Novembro Prazo (dias) Aplicação Resgate

01/11/95 2 2.680.000.000,00 2.683.930.666,67
03/11/95 3 1.458.000.000,00 1.460.138.400,00
06/11/95 1 2.850.000.000,00 2.854.180.000,00
07/11/95 1 2.850.000.000,00 2.854.227.500,00
08/11/95 1 2.980.000.000,00 2.984.470.000,00
09/11/95 1 2.970.000.000,00 2.974.455.000,00
10/11/95 2 3.130.000.000,00 3.134.799.333,32
13/11/95 1 3.160.000.000,00 3.164.845.333,32
14/11/95 2 3.270.000.000,00 3.275.013.999,98
16/11/95 1 3.470.000.000,00 3.475.320.666,65
17/11/95 3 3.600.000.000,00 3.605.519.999,98

Fonte: Of. PRESI – 676, de 26/11/01, do Banco do Brasil

Verifica-se que o Banco do Brasil constituiu o principal financiador de
recursos durante o período que antecedeu à decretação do RAET no Banco
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Nacional S/A, seguido da Caixa Econômica Federal. Consta, porém, que
tenham emprestado recursos ao Nacional também bancos privados tais como
Bradesco, Unibanco e Itaú.

Sobre o assunto, o ex-controlador do Banco Nacional, Sr. Marcos M.
Pinto declarou a esta CPI:

“Eles (BB e CEF) eram um dos doadores de recursos ao Banco, mas
não eram os únicos, outros bancos também ...”

Não foi possível asseverar o grau de participação dos bancos privados
no financiamento de liquidez do Nacional, assim como os respectivos
períodos de atuação, dado que esta CPI limitou-se a solicitar informações do
BB e CEF. De qualquer forma, fica patente a preponderância da participação
destas instituições oficiais federais.

Sobre o assunto, declarou o Sr. Gustavo Loyola que (depoimento de
27/09/01):

“O Banco Central não tem como determinar — nenhuma dessas duas
instituições — para fazer assim ou assado, ou seja,  para emprestar
dinheiro para a instituição A ou instituição B, e o Banco Central não o
fez. O que ocorreu na época... Eu mencionei aqui, na minha
intervenção inicial, que havia um movimento, que houve um movimento
de concentração de liquidez nos bancos públicos federais e que,
portanto, esses bancos tinham um papel mais importante a
desempenhar, tinham um papel na redistribuição dessa liquidez pelo
sistema. Mas em nenhum momento o Banco Central determinou a esses
bancos que emprestassem, que, principalmente, violassem algum tipo
de análise própria do risco de crédito dessas operações. A verdade é
que esses bancos não sofreram nenhum tipo de perda.”
...”a operação de CDI, como eu mencionei na última vez que comentei
esse assunto aqui no Congresso, é operação normal, é operação de
financiamento normal. Como é uma operação de curtíssimo prazo, ela
só é de um dia,  ela envolve um risco muito pequeno.”

As operações no mercado interbancário, apresentam as seguintes
características:

 limite de concessão por depositário: 30% do patrimônio líquido ajustado
do depositante (Circular nº 2.190, de 26/06/92, do Bacen);

 garantia de recuperação: não têm garantias especiais, apenas apresenta
menor risco em função dos curtos prazos em que geralmente são
efetuadas (em média de 1 a 3 dias);

 taxas: determinadas em cada operação (em geral um pouco acima da
taxa over – Selic).
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Com base nos dados disponíveis, não é possível a este Relator afirmar
se de fato houve a determinação por parte do Bacen para a atuação do BB e
CEF, no financiamento interbancário do Nacional. Cabe apenas registrar que
o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não sofreram prejuízo com essas
operações, e que a posição de doadores líquidos de recursos para diversas
instituições naquele período era compatível com o “empoçamento” de
liquidez gerado pela instabilidade do sistema financeiro privado no País.

Com relação a aspectos de ilegalidade ou improbidade administrativa
imputáveis à direção do Banco Central, há processo judicial (Ação de
Improbidade Administrativa nº 96.00.20911-1) tramitando na 4ª Vara Federal
da Seção Judiciária do Distrito Federal, que trata da matéria.

Tentativas de negociação

Diante do quadro de iliquidez, e da propagação de boatos sobre a
precária situação do Nacional no mercado, começaram a se desenvolver
tratativas no sentido de que se viabilizasse uma negociação do Banco.

O ex-controlador do Nacional, Sr. Marcos Magalhães Pinto, em
depoimento a esta CPI, informou que, após a intervenção no Banco
Econômico, em face dos crescentes boatos e do agravamento da crise de
liquidez, foi procurado pelo Unibanco e o Banco de Boston. Com o Unibanco
pretendia-se efetuar uma fusão, ficando ambos com 50% do controle
acionário. Já o Banco de Boston tinha interesse em adquirir o Nacional.
Segundo seu depoimento, as negociações estariam mais avançadas com o
Banco de Boston, mas, uma semana antes da decretação do Regime de
Administração Especial Temporária - RAET, os representantes dessas
instituições se afastaram e passaram a negociar diretamente com o Bacen.

Na visão do Ex-Presidente do Bacen, Sr. Gustavo Loyola, foi natural o
interesse do Unibanco, uma vez que era longa a afinidade entre os dois
bancos, existindo inclusive um projeto antigo que buscava sua união, da
época do Embaixador Moreira Salles e do Ex-Governador Magalhães Pinto.
De qualquer modo, o Banco de Boston teve preferência até o final porque
iniciou as negociações, mas não ficou com o Nacional porque o seu conselho
de administração no exterior não deu aval para fechar a operação.

Já o Sr. Pedro Moreira Salles, representante do Unibanco nas
negociações, afirmou que elas foram desenvolvidas em várias fases. Ainda no
primeiro semestre de 1995, em três ou quatro ocasiões, manteve conversas
com o controlador do Banco Nacional visando uma possível fusão. Essas
conversas, porém, não avançaram ao ponto de poder estabelecer as bases de
uma associação.
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Logo após os problemas do Banco Econômico, em agosto de 1995, o
Unibanco voltou a procurar a família Magalhães Pinto para demonstrar o seu
interesse no Nacional, mas não houve progressos significativos. Por volta do
mês de outubro de 1995, o Banco Central interpelou o Unibanco sobre seu
interesse no Nacional, incentivando-o a manter novos contatos. Mais uma
vez, porém, essas conversas não avançaram ao ponto de se fazer uma
proposta, uma vez que Unibanco não teria tido acesso a nenhum dado
operacional do Nacional, a não ser aqueles públicos de balanço.

Por fim, quando o Banco Central insistiu novamente, por volta do final
de outubro de 1995, no avanço das negociações entre as duas instituições,
houve a necessidade da interferência do Bacen para que o Unibanco pudesse
obter certos dados. Dessa forma o Unibanco passou a receber relatórios
oficiais, mas não chegou a investigar internamente a situação do Nacional. A
partir desse momento, o Unibanco passou a manter contatos exclusivamente
com o Banco Central.

Neste tópico cabe discutir se a atuação da direção do Banco Central, na
intermediação e condução das negociações do Nacional, guardaram
obediência à legislação em vigor. A Lei nº 4.595, de 31.12.64, define que ao
Bacen compete “Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar
as penalidades previstas” (art. 10, VIII) assim como “Exercer permanente
vigilância nos mercados financeiros e de capitais sobre empresas que, direta
ou indiretamente, interfiram nesses mercados e em relação às modalidades
ou processos operacionais que utilizem” (art. 11, VII). No cumprimento
dessas competências, o Bacen cuida da organização, disciplinamento e
fiscalização do Sistema Financeiro Nacional e ordenamento do mercado
financeiro.

A interferência ativa do Bacen na negociação do Nacional deve ser
vista, portanto, no contexto das peculiaridades do Sistema Financeiro. Como
o papel preponderante do Bacen está em assegurar o regular funcionamento
desse Sistema, de forma a proteger o interesse público, toma-se como
justificável ou até inevitável o modelo de intermediação adotado na
transferência do Nacional ao Unibanco. Cumpre registrar que, ao longo dos
trabalhos desta CPI, não identificamos fatos ou documentos que indiquem o
descumprimento de normas ou o abuso das prerrogativas conferidas ao Bacen
nesse processo específico de negociação do Nacional.

A decretação do RAET

Segundo os depoimentos prestados no âmbito dessa CPI, o Banco
Central vinha acompanhando a crise de liquidez do Nacional desde julho ou
agosto de 1995. Em face das dificuldades para uma solução de mercado, os
dirigentes do Nacional foram aconselhados pelo Presidente do Bacen a
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solicitarem a decretação do Regime de Administração Especial Temporária-
RAET.

Em 18 de novembro de 1995, com base em pedido formulado pelos ex-
administradores/controladores do Banco Nacional S.A., o Banco Central, por
ato do seu Presidente (ATO-PRESI nº 405, de 18.11.95, publicado no Diário
Oficial da União de 21.11.95, com base nos arts. 1º e 19 do Decreto Lei nº
2.321, de 25.02.87, combinado com o art. 51 da Lei nº 6.024, de 13.03.74)
decretou o Regime de Administração Especial Temporária - RAET no Banco
Nacional S/A, pelo prazo de 12 meses.

A decretação do RAET foi estendida ao Banco Nacional de
Investimentos S/A, Sinal - Sociedade Corretora de Valores S/A, Nacional
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e Nacional Leasing-
Arrendamento Mercantil S/A, respectivamente pelos Atos-Presi n.ºs 406, 407,
408.

Concomitantemente, por meio do Comunicado nº 004885, o Banco
Central, pelo seu Departamento de Controle de Processos Administrativos e
de Regimes Especiais, comunicou às instituições financeiras e bolsas de
valores a decretação do RAET, bem como a indisponibilidade dos bens dos
ex-administradores que atuaram nos últimos 12(doze) meses anteriores à data
da decretação do RAET.

Ficou sob RAET a parte do patrimônio do Banco Nacional não
assumida pelo Unibanco. No seu ativo, merecem destaque os créditos de
difícil recuperação e as garantias dadas para o recebimento dos recursos do
Proer (principalmente os créditos contra o FCVS). No passivo, ficaram
constando, dentre outras obrigações, reclamações trabalhistas, dívidas
tributárias e os saldos negativos do Proer e das Reservas Bancárias.

Atuaram no Conselho Diretor do Nacional-RAET:
NOME INÍCIO FIM

Luiz Carlos Alvarez 18/11/1995 22/12/1995
Nery Gonzaga Althoff 18/11/1995 09/10/1996
Roberto Fatorelli Carneiro 18/11/1995 12/12/1995
Sérgio Braga Ferreira Tavares 18/11/1995 13/11/1996
Sidney Ramos Ferreira 18/11/1995 01/10/1996
Sérgio Caruso 17/01/1996 13/11/1996
José Emílio Carvalho Quintas 02/01/1996 13/11/1996

O Sr. José Emílio Carvalho Quintas informou (depoimento prestado em
07/11/2001) que, durante a vigência do RAET, até 13.11.96, data da
liqüidação, cerca de 70% a 80% do que foi proposto no contrato de avenças
com o Unibanco foi implementado. Nesse período houve o recebimento de
operações de crédito, e os acertos da retrocessão (a devolução daqueles
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créditos que, pelo Contrato, o UNIBANCO poderia devolver ao Nacional -
RAET).

Conforme explicitado no ATO-PRESI nº 405/95, a decretação do
RAET, foi implementada em face da crise de liquidez enfrentada pela
instituição, capaz de expor a risco seus credores, e decorreu de pedido
formulado pelo representante legal do Nacional.

Banco Nacional: RAET ou Intervenção?

O Banco Nacional foi a primeira experiência de aplicação dos
princípios do PROER. Questiona-se, do ponto de vista jurídico, se foi correta
a decretação do Regime de Administração Especial Temporária-RAET em
vez de Intervenção (Lei nº 6.024, de 13.03.74).

O Decreto-Lei nº 2.321, de 25.02.87, dispõe que a decretação do RAET
não afeta o regular desenvolvimento dos negócios da entidade, continuando
esta a funcionar normalmente. Essa presunção de regular desenvolvimento
dos negócios da entidade, porém, é incompatível com a engenharia do
PROER, segundo a qual, apenas o “banco ruim” fica sob esse regime
especial, o que praticamente inviabiliza seu retorno às atividades bancárias.

Segundo o ex-controlador do Nacional, Sr. Marcos Magalhães Pinto, o
Dr. Alkimar Ribeiro Moura, Diretor de Política Monetária do Bacen, de
março de 1994 a março de 1996, teria declarado sobre esse assunto, em
depoimento prestado na 3ª Vara Cível Federal de Brasília, que:

"Na época em que foi decretado o RAET, não foi adotada a intervenção
ou liquidação extrajudicial do Banco Nacional porque havia uma crise
bancária com a ameaça de um risco sistêmico, o que significa que
poderia haver um colapso em todo o sistema bancário"

O próprio Sr. Gustavo Loyola, Ex-Presidente do Bacen, admitiu,
porém, em depoimento a esta CPI, que a decretação de RAET não era
apropriada ao caso, e que, confrontado com a mesma situação optaria pela
intervenção:

“O Banco Nacional foi o primeiro caso em que estávamos fazendo um
processo de transferência imediata dos ativos operacionais de um
banco para outro, e nós não sabíamos, de forma muito segura, o que
isso implicava em termos dos atos necessários à realização desse tipo
de transferência. O regime, o RAET, dá maior flexibilidade, em tese, do
que o regime de intervenção. Nós achávamos, na época, que, para
termos condições de fazermos operação, nós tínhamos que utilizar o
RAET. A posteriori, nós percebemos que melhor teria sido decretar
intervenção mesmo, tanto que fizemos assim no caso Bamerindus.
Então, a resposta à pergunta de V.Exa. é a seguinte: era o noviciado, a
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primeira operação que nós fazíamos. Realizávamos a transferência e
achávamos que o RAET fosse o regime mais adequado. Depois,
constatamos que tudo poderia ter sido feito com regime de intervenção.
É justamente essa a explicação. Quer dizer, se tivéssemos que repetir
essa operação para frente, outras vezes, faríamos com intervenção e
não mais com o RAET.”

18 de novembro de 1995: a polêmica sobre a cronologia dos fatos

No dia 18 de novembro de 1995, um sábado, data que o BACEN
decretou o RAET no Nacional, foram praticados os seguintes atos:

 o Diário Oficial da União circulou em edição extraordinária, dando
publicidade à Medida Provisória nº 1.182/95 (atualmente Lei nº 9.447,
de 14 de março de 1997);

 o Presidente do Banco Nacional, Sr. Marcos Catão de Magalhães Pinto
solicitou a decretação do RAET;

 a Diretoria do Banco Central se reuniu extraordinariamente e aprovou
Voto que analisa o pedido do Presidente do Banco Nacional;

 o Banco Central, através do Ato/PRESI nº 405, decretou o RAET no
Banco Nacional;

 o Unibanco tomou conhecimento dessa decisão e apresentou ao Bacen
uma proposta de absorção das atividades operacionais bancárias do
Banco Nacional;

 a Diretoria do Banco Central aprovou o Voto 467/95-B, autorizando o
Conselho Diretor do RAET a transferir os ativos e passivos do Nacional
para o Unibanco; e a adquirir créditos contra o Fundo de Compensação
de Variações Salarial - FCVS, para serem utilizados como garantias das
operações de empréstimos que seriam pactuadas no âmbito do PROER.
O Voto já continha relação das empresas do Grupo Nacional que seriam
adquiridas pelo Unibanco, com a indicação do valor de alienação, valor
do fundo de comércio e forma de pagamento;

 o Comitê do PROER, composto dos chefes de departamento do Banco
Central, reuniu-se e aprovou a proposta de enquadramento da operação
de venda do Nacional das normas do Programa;

 o Conselho Diretor do Banco Nacional - RAET assinou os contratos de
aquisição de créditos contra FCVS, e da venda da parte boa do Nacional
para o Unibanco.

Essa extensa lista deixa patente que as negociações para a decretação
do RAET e absorção da atividade operacional pelo Unibanco já vinham se
desenvolvendo há algum tempo. A esse respeito declarou o ex-controlador do
Nacional, Sr. Marcos M. Pinto junto a esta CPI: “deve-se afastar a idéia de
que tudo se teria passado apenas no dia 18 de novembro de 1995.”
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Segundo o Procurador da República, Sr. Leovegildo (depoimento de
09.10.2001):

“Essa cronologia desses fatos dispensa comentários, por si só, e
demonstra que todos os atos para dar efetividade à absorção de parte
do Banco Nacional pelo Unibanco havia sido, adrede, preparados, mas
somente formalizados nessa data em razão da publicação da Medida
Provisória 1.182/95, que supostamente deu embasamento a tal
operação. É nossa conclusão de que já seria impossível se praticar
todos esses atos num mesmo momento sem que isso estivesse
orquestrado anteriormente.”

O Procurador defende que essa cronologia é incompatível e fere os
princípios de transparência, publicidade e realidade dos fatos, determinados
pela Constituição, o que motivou a apresentação da Ação de Improbidade
Administrativa nº 96.00.20911-1, que tramita na 4ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal.

Sobre a questão, este Relator entende que, também nesse caso, devem-
se invocar as competências do Bacen frente às peculiaridades do Sistema
Financeiro para justificar o sigilo da operação de transferência do Nacional ao
Unibanco. Uma operação dessa natureza, caso submetida às regras gerais de
publicidade e transparência, dificilmente lograria êxito. Lamentamos apenas
que, ao longo dos trabalhos desta CPI, os depoentes do Bacen não tenham
firmado uma posição mais clara sobre o assunto, trazendo mais detalhes sobre
a negociação, e assumindo de maneira mais incisiva a defesa de que o sigilo
constituía elemento essencial ao seu sucesso, principalmente se considerados
os fatores conjunturais adversos daquele período.

Os Empréstimos ao amparo do Proer

Em 20.11.95 foi firmado Contrato de Abertura de Crédito Rotativo ao
Nacional-RAET no valor de R$ 4.190.000 mil, com vencimento em 15.2.96
(autorizado por meio do Voto BCB 466/95-A). Posteriormente, outros três
créditos rotativos foram abertos para o Nacional-RAET, nos valores de R$
797.000 mil, de R$ 670.850 mil e de R$ 240.300 mil, todos com vencimento
inicial em 15.2.96.

Esses Contratos acabaram sendo prorrogados para 15.5.96, pelo Voto
BCB 081/96; para 15.8.96, pelo Voto BCB 201/96; e, finalmente, para
13.11.96, pelo Voto BCB 336/96, data em que foram encerrados, dando-se
início ao processo de liquidação extrajudicial.

Desses créditos, foram liberados no total R$ 5.913.150.000,00 (cinco
bilhões e novecentos e treze milhões e cento e cinqüenta mil reais) e
amortizados R$ 15 milhões durante a fase do RAET. Quanto a esta
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amortização, na verdade o que houve foi um estorno de parte do lançamento
referente ao 1º contrato do PROER.

No tocante aos encargos dos empréstimos, os Contratos de Abertura de
Crédito dispõem que a dívida decorrente da assistência financeira prestada
ficaria sujeita ao custo igual ao custo médio dos títulos e direitos dados em
garantia, acrescidos de 2% (dois por cento ao ano), incidentes sobre o saldo
devedor apurado diariamente.

Garantia dos empréstimos

As garantias dadas aos três primeiros empréstimos, que totalizam R$
5.657.850.000,00 (cinco bilhões e seiscentos e cinqüenta e sete milhões e
oitocentos e cinqüenta mil reais), foram direitos creditórios decorrentes dos
contratos de opção de compra dos créditos contra o Fundo de Compensação
de Variações Salariais - FCVS, no valor de face total de R$ 6.806.227.000,00
(seis bilhões e oitocentos e seis milhões e duzentos e vinte e sete mil reais).

Dessas garantias, R$ 6.001.205.000,00 (seis bilhões e um milhão e
duzentos e cinco mil reais) eram opções de compra outorgadas pelos bancos
Bradesco, Itaú, Unibanco e Real.

Dos outros R$ 805 milhões de reais em créditos contra o FCVS dados
como garantia, parte foi adquirida à vista do Banco de Crédito Nacional por
R$ 162,7 milhões representando um valor de face de R$ 382,9 milhões
(57,5% de deságio), e a parte restante, créditos que pertenciam ao próprio
Nacional.

Com relação ao quarto contrato de abertura de crédito rotativo,
autorizado pelo Voto BCB 024/96, no valor de R$ 240.300 mil, verificou-se a
garantia de papéis da dívida externa e de moedas de privatização, no valor de
face de R$ 252.036 mil em posse do Nacional-RAET.

A Quadro seguinte demonstra as movimentações de recursos ocorridas,
assim como também as garantias ofertadas aos empréstimos concedidos ao
amparo do Programa:

PROER/Nacional: recursos liberados e garantias apresentadas (R$)
MovimentaçãoData do

Contrato Data Liberações Amortizações
(*)

Garantias

20.11.95 20.11.95
21.11.95
24.11.95
30.11.95

2.415.000.000,00

1.000.000.000,00
790.000.000,00

=4.205.000.000,00

15.000.000,00

=15.000.000,00

FCVS – 5.032.401.000,00

07.12.95 08.12.95
12.12.95
28.12.95

610.000.000,00
100.000.000,00

39.150.000,00

0,0

FCVS –  968.804.000,00
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16.02.96 47.850.000,00
=797.000.000,00

22.12.95 22.12.95
28.12.95
16.02.96

408.000.000,00
260.850.000,00

2.000.000,00
=670.850.000,00

0,0
FCVS – 805.022.000,00

19.01.96 22.01.96 240.300.000,00 0,0 Debêntures SIDERBRÁS: 32.972.000,00
TDA:                                   4.456.000,00
Créditos PORTOBRÁS:          50.000,00
Créditos SIDERBRÁS:     41.860.000,00
TDE/IDU:                          18.750.000,00
TDE/EI:                             16.250.000,00
TDE/ DCB:                      137.698.000,00
                          = 252.036.000,00

Total 5.913.150.000,00 7.058.263.000,00
Fonte: Contratos de abertura de crédito.
(*) Estão consideradas apenas as amortizações ocorridas antes de iniciada a liquidação
extrajudicial.

Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS

Outro aspecto a ser destacado no presente Relatório decorre da
utilização maciça de créditos contra o FCVS na formação das garantias que
viabilizaram a concessão do PROER ao Nacional. O Ex-Presidente do Banco
Central, Gustavo Loyola, em seu 1º depoimento a esta CPI, esclareceu que a
eleição dos créditos contra o FCVS, especificamente para o primeiro
empréstimo, veio da constatação de que era um “título” que tinha um volume
bastante apreciável, para que pudesse lastrear uma operação daquele porte.
Neste tópico trataremos rapidamente do histórico, características e condições
atuais desse fundo.

O FCVS foi criado pela Resolução n.º 25, do Conselho de
Administração do Banco Nacional da Habitação (BNH), de 16.06.67, tendo
como “finalidade garantir limite de prazo para amortização da dívida aos
adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação
- SFH”, com garantia subsidiária do BNH. Consta do item 10 da mencionada
Resolução que “o Fundo operará com a entrega ao credor, em nome do
devedor, do eventual saldo da dívida...”.

A necessidade de criação do FCVS se deu em razão da existência do
plano de reajustamento das prestações adotado à época. O PLANO “A”, como
era denominado, tinha suas prestações corrigidas anualmente em função das
variações do salário mínimo, ao passo que o saldo devedor era reajustado
trimestralmente, de acordo com a correção monetária. Considerando a
hipótese de que poderia vir a ocorrer uma divergência muito acentuada entre
os índices, foi estabelecido que, esgotado o prazo, caso existisse saldo
devedor, caberia ao BNH liquidá-lo junto ao agente financeiro, em lugar do
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mutuário. Planos posteriores aumentaram os limites de responsabilidade do
Fundo.

Especificamente, dentre os fatores que contribuíram para a geração da
expressiva responsabilidade que pesa sobre o FCVS atualmente, destacam-se
os seguintes:

 1977: subdimensionamento do Coeficiente de Equiparação Salarial,
ocorrido, principalmente, a partir daquele ano;

 1973 a 1982: substituição do salário mínimo, como indexador das
prestações, pelo salário mínimo habitacional e, posteriormente, pela
UPC. Como os reajustes salariais foram, de um modo geral, superiores à
variação da correção monetária no período em questão, impediu-se, na
prática, que essa diferença fosse incorporada às prestações;

 1983 a 1984: sub-reajustamento das prestações pela aplicação de índice
correspondente a 80% da variação do salário mínimo;

 1985: sub-reajustamento das prestações pela aplicação de índice
correspondente a 112% contra os 246% aplicados aos saldos devedores
dos financiamentos;

 Plano Cruzado: conversão do valor das prestações pela média (de até 12
meses anteriores), seguida de congelamento para os 12 meses seguintes;

 Plano Bresser: congelamento temporário e adoção de nova política
salarial (URP), com conseqüências negativas sobre a evolução das
prestações;

 Plano Verão: novo congelamento das prestações, no período
fevereiro/maio de 89, sem a aplicação das URP relativas a dezembro de
88 e janeiro de 89;

 Plano Collor I: variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC de
84% (março) aplicado aos saldos devedores e não repassado às
prestações;

 Plano Collor II: inexistência de política salarial oficial até setembro de
1991. A suspensão dos efeitos da Lei nº 8.177/91 pelo Supremo
Tribunal Federal, aliada à inexistência de política salarial oficial,
impossibilitou o repasse de antecipações salariais às prestações de maio
a outubro de 1991.

 1996: o FCVS recebeu o encargo de garantir as obrigações
remanescentes do extinto Seguro de Crédito do SFH.

A dívida estimada do FCVS, decorrente do resíduo de 3.133.567
contratos, com base em 31.12.01, aponta que o déficit técnico a ser coberto
pelo Fundo chega atualmente a R$ 61.391.613.519,60 (sessenta e um bilhões,
trezentos e noventa e um milhões, seiscentos e treze mil e quinhentos e
dezenove reais):
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Balanço do FCVS em 31.12.2001
(R$)

ITEM VALOR
I – PASSIVO POTENCIAL 65.174.825.284,40
II – ATIVO (3.783.211.764,80)
III - DÉFICIT TÉCNICO 61.391.613.519,60
FONTE: Caixa Econômica Federal (Balanço Atuarial elaborado pela DELPHOS – Serviços Técnicos S. A.)

Dada a impossibilidade financeira de o FCVS honrar de forma integral
e em espécie esses débitos, desde 1997 vem sendo implementada a
securitização dessa dívida. A Medida Provisória nº 1.520/96 (convertida na
Lei n° 10.150, de 21.12.2000), autorizou a novação que vem sendo
viabilizada pela emissão de títulos (CVS) em favor das instituições credoras.
Desde a edição da MP nº 1.520/96, foram novadas pela União dívidas num
montante aproximado de R$ 25 bilhões.

Os CVS são títulos com vencimento em 2.027, sendo corrigidos com
base na Taxa Referencial - TR e juros de 3,12% ao ano, quando o contrato
que originou o débito era vinculado ao FGTS e 6,17% ao ano nos demais
casos. Os juros serão pagos a partir de janeiro de 2005 e a amortização do
principal a partir de janeiro de 2009.

Escolha das instituições que cederam os créditos contra o FCVS

Outro ponto polêmico diz respeito ao possível beneficiamento das
instituições que cederam créditos junto ao FCVS (principalmente Bradesco,
Itaú, Unibanco e Real) para viabilizar a formação das garantias do
empréstimo no âmbito do PROER ao Nacional. Consta que essa operação
tenha redundado em expressivos lucros aos Bancos em referência, dado que a
maioria deles já havia reconhecido como prejuízo a maior parte ou até mesmo
a integralidade desses direitos creditórios.

A legislação contábil, baseada no princípio da prudência, recomenda
que, no processo de determinação dos valores dos itens do ativo, seja utilizado
sempre o menor valor entre o valor contábil e aquele de mercado. No caso de
títulos, o Bacen esclarece que o valor de mercado deve ser aquele
correspondente ao valor que se obteria, no dia da avaliação com a venda
definitiva do papel e que, na hipótese de o valor de mercado ser inferior ao
valor contábil, deve-se constituir provisão no montante suficiente para fazer
face às desvalorizações apuradas no estoque mensal dos títulos.

Segundo os depoimentos prestados a esta CPI e o conteúdo do apêndice
ao Voto DIFIS/DIPOM-BCB-467/95-B, de 18.11.95, esses “títulos” (na
verdade créditos contra o FCVS) eram de baixa liquidez, pois não vinham
sendo honrados pelo Fundo, e não tinham valor de mercado até meados da
década de 1990, pelo que seria prudente, por parte das instituições detentoras
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desses créditos, efetuar o seu provisionamento integral. Não havia, porém, a
obrigatoriedade legal de provisionamento desses “títulos”, o que fez com que
muitas instituições não o efetuasse.

Para as instituições que não provisionaram seria inviável a cessão dos
créditos, pois, caso vendessem pelo valor desagiado, teriam que assumir um
prejuízo nos seus balanços. A opção natural foi efetuar a operação com as
instituições que tivessem quantidades suficientes desses direitos em seus
ativos, mas já devidamente provisionados. As instituições que teriam
cumprido esses requisitos foram os Bancos: Bradesco, Itaú, Unibanco, Real e
o Banco de Crédito Nacional-BCN.

O cálculo para definição do valor do deságio

Um ponto importante a ser observado foi que o valor de venda dos
créditos referenciados pelas opções, pelos bancos Bradesco, Itaú, Unibanco e
Real, foi de 50% do valor de face, conforme explicado no Apêndice do Voto
DIFIS/DIPOM-BCB-467/95-B, de 18.11.95.

De acordo com o Apêndice ao Voto mencionado, o cálculo para
definição do deságio levou em conta o fato de não haver um mercado para
esses créditos. Em função disso, estimou-se o valor presente dos fluxos
futuros da dívida do Fundo que, segundo o Apêndice, esperava-se que fosse
securitizada pela emissão de títulos públicos federais de 12 anos de prazo,
rendendo IPC+6%aa, com hipótese de pagamento de juros no resgate dos
títulos. No cálculo do valor presente, considerou-se, ainda, a provável
ocorrência de uma taxa real de juros de 12%aa nos 12 anos seguintes a 1995.
Com base nesses parâmetros chegou-se ao valor presente desses créditos de
R$ 51,64, para um valor de face de R$ 100,00, ou seja, aproximadamente
50% de deságio.

As regras para a securitização das dívidas do FCVS foram estabelecidas
quase um ano após o citado cálculo, por meio da Medida Provisória nº 1.520,
de 24.9.96, (convertida na Lei nº 10.150, de 21.12.2000). A MP estabeleceu
que a novação dar-se-ia nas seguintes condições: prazo de 30 anos, com
carência de 8 anos para juros e 12 anos para principal; remuneração de TR +
3,12% a.a. para os contratos efetuados com recursos do FGTS e TR + 6,17%
a.a. para aqueles provenientes do SBPE. Verifica-se, assim, que as condições
da securitização diferiram sensivelmente dos parâmetros adotados pelo
Bacen, quando da definição do deságio.

Em Perícia constante dos autos da Ação Popular nº 95.0019376-0,
proposta pelo nobre Deputado Ricardo Berzoini contra o Presidente do
Conselho Monetário Nacional e Outros, que tramita na 4ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal, foi efetuado cálculo de valor presente
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dos créditos contra o FCVS, de modo similar ao efetuado pelo Bacen,
tomando como parâmetros, porém, as condições efetivamente implementadas
pela MP nº 1.520/96. O perito considerou, ainda, que as taxas de juros
adotadas pelo Bacen (12%aa) não corresponderam à realidade e que o melhor
parâmetro seriam projeções de taxas de juros Over-Selic em cerca de 20
pontos percentuais acima da TR. Com base nessas referências, o cálculo do
Perito aponta que o deságio dos créditos contra o FCVS, em 01.01.2000,
alcançaria 75% do valor de face.

O próprio Banco Central, por meio do Ofício DIRET – 2002/00268, de
31.01.2002, em resposta a quesitos formulados por esta Comissão, refez o
cálculo do deságio. Nesse caso consideraram-se as condições da
securitização, mas manteve-se a taxa de desconto de 12% a.a.(e não as taxas
Over-Selic utilizadas pelo perito). O resultado foi um deságio de 58,32%
sobre o valor de face, o que implica que, pelo menos em tese, o valor pago
pelos créditos deveria ter sido no máximo de 42% do valor de face.

O Bacen argumenta que as suposições adotadas, quase um ano antes da
edição da MP nº 1.520/96, eram factíveis, na medida em que coincidiam com
a própria legislação que regia a remuneração dos saldos não quitados pelo
Fundo.

No que se refere às projeções de taxas de juros, acrescenta o Bacen, no
expediente antes mencionado, que “as projeções econômicas de longo prazo
desse tipo não costumam se basear em indicadores econômicos específicos,
mas em suposições e cenários considerados críveis e razoáveis para os prazos
em questão. No momento em que o exercício foi realizado, as taxas reais de
juros eram muito superiores, mas sabidamente apresentavam tendência
declinante para o futuro. A opção pela taxa de 12% era, naquele momento, a
mais conservadora e neutra possível.”

De fato, verifica-se que a legislação que regia o FCVS previa que os
saldos não quitados junto aos agentes financeiros seriam remunerados pelos
mesmos parâmetro dos contratos até a quitação junto ao Fundo. É verdade,
ainda, que taxas de juros reais de 12% a.a. constituíam parâmetro
significativo, bastando lembrar que até recentemente eram as taxas utilizadas
nos financiamentos habitacionais. Mesmo atualmente, os títulos públicos
cambiais emitidos pelo Tesouro Nacional (NTN-D), e pelo Banco Central
(NBC-E) pagam, além da variação do Dólar Americano, juros de 12% a.a. no
decorrer do seu prazo de vida.

Ponderou-se, ainda, que além da simples definição do valor presente, os
créditos contra o FCVS tinham um valor implícito por se prestarem a outras
finalidades. O Sr. Gustavo Franco, Ex-Presidente do Bacen, apresentou a
seguinte argumentação (depoimento prestado em 03/10/2001):
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“Não é tão podre, vamos dizer assim, porque eles têm uso para o
cumprimento da exigibilidade de investimento na área imobiliária
correspondente aos depósitos de caderneta de poupança que esses
bancos têm. Então, eles têm uma utilidade dentro dos bancos.” (...)
“a utilização que ele tem para cumprimento de exigibilidade
imobiliária infla o preço. É útil para muita gente, é útil para certas
operações com a Caixa. Cria-se uma situação onde o preço é subjetivo.
Não apenas isso, como se, por mais e melhores que sejam os
argumentos sobre o quanto é podre, vai ser podre ou não dependendo
da disposição do camarada em vender. Entendeu? Quer dizer, não
adianta dizer que não, isso vale 10%. Mas ele não vende.”

Conclui-se daí que a definição dos valores efetivamente pagos aos
bancos que cederam créditos contra o FCVS, não obstante os critérios
técnicos adotados, resultou na verdade de um processo de negociação
buscando um valor mínimo, que não onerasse o Banco Nacional-RAET e que
compensasse o custo de oportunidade das instituições cedentes.

Forma de pagamento dos créditos contra o FCVS

A aquisição dos créditos contra o FCVS dos Bancos Bradesco, Itaú,
Unibanco e Real foi realizada com o pagamento de 35% do valor de face à
vista, pelo Banco Nacional-RAET, e os 15% restantes por meio da liberação
de recursos do recolhimento compulsório dos bancos cedentes suficientes
para prover rendimentos que, aplicados à taxa SELIC durante um
determinado período, viabilizassem esse retorno.

O Procurador da República, Sr. José Leovegildo Oliveira Morais,
alegou em depoimento a esta CPI, que esse procedimento resultou menor
desembolso por parte do Nacional-RAET, o que beneficia os ex-
controladores, na medida em que reduz a possibilidade de atingimento de seus
bens ao fim do processo de liquidação.

Considerando, porém, que as garantias seriam adquiridas com parcela
de recursos do próprio PROER, o Banco Central defende que, quanto maior
fosse o percentual imputado ao Nacional, maior seria o valor do empréstimo
perante o Banco Central e, conseqüentemente, maior seria a necessidade de
aquisição de garantias. Ocorre que a disponibilidade das garantias no mercado
era limitada, dado o montante dos valores envolvidos. Essa limitação, na
argumentação do Bacen, constituiu o parâmetro decisivo para a definição dos
percentuais que foram aplicados.

Conforme o depoimento do Procurador da República, Sr. Leovegildo,
essa questão também integra os autos da Ação de Improbidade Administrativa
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nº 96.00.20911-1, que tramita na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal.

Cumprimento das exigibilidades do financiamento habitacional

Com relação às garantias apresentadas no âmbito do PROER, esta CPI
apurou que os créditos contra o FCVS vendidos a bancos que entraram no
Programa, com exceção daqueles cedidos pelo Unibanco (cujos créditos já
foram integralmente novados), ainda estão sendo computados pelos credores
originais como aplicações obrigatórias em financiamento habitacional.

O direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança
pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo -
SBPE é disciplinado por Regulamento anexo à Resolução nº 1.980, de
30.04.1993, do Conselho Monetário Nacional – CMN. No que tange aos
limites de aplicação, o Regulamento foi alterado pela Resolução 2.706, de
30.03.2000, do CMN. Atualmente, o mínimo exigido são 65% dos depósitos
captados, dos quais 58,5 % têm que ser preenchidos com financiamentos à
casa própria.

O art. 8º do Regulamento permite que os créditos junto ao Fundo de
Compensação das Variações Salariais – FCVS sejam computados para fins de
atendimento da exigibilidade em financiamentos habitacionais. Dessa forma,
as instituições credoras do Fundo são obrigadas a redirecionar as aplicações
apenas após a quitação ou novação de seus créditos.

Neste ponto, entendemos que caberia a interpretação de que a cessão
dos créditos para a formação das garantias que viabilizaram a operação do
PROER, na negociação do Banco Nacional, equivale à sua quitação junto ao
FCVS. Dessa forma, as instituições cedentes deveriam redirecionar o
montante equivalente ao valor de face dos créditos cedidos para o
financiamento imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.

Ocorre, porém, que o Voto BCB nº 466/95-A, de 20/11/95, no seu item
4–b, autorizou que os credores originais continuassem a lançar os valores,
com a devida correção monetária, no demonstrativo de aplicações obrigatórias
em crédito habitacional, inicialmente por 30 meses, a contar de 15.02.1996.
Posteriormente, o Voto BCB nº 521/95, de 26.12.95, ampliou esse prazo até o
final dos contratos, observadas as mesmas condições que lhe seriam
aplicáveis caso não houvesse a cessão de direitos. Portanto, de acordo com a
regra atual, o redirecionamento pelas instituições que cederam créditos contra
o FCVS apenas ocorrerá com a quitação ou novação dos mesmos junto ao seu
atual titular: O Banco Nacional S.A. – em Liquidação Extrajudicial.

A justificativa do Bacen para essa tolerância amparou-se no temor de
que a reaplicação de volume tão expressivo de recursos, no curto prazo,
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resultasse em altos índices de inadimplência, gerando novos problemas para o
sistema financeiro, então já abalado pelas crises do Econômico e do Nacional.

Havia a intenção de se fixar um cronograma de reaplicação pelo menos
para a parcela efetivamente recebida por quem vendeu os créditos, ou seja,
cerca de 50%. Esse propósito teria sido prejudicado pelas turbulências
econômicas recentes: crise asiática no final de 1997, russa em agosto de 1998
e cambial em 1999; que contribuíram para a manutenção dos juros em
patamares altos, tornando o ambiente inaquedado para obrigar os bancos a
reaplicar dinheiro de curto prazo (o da poupança) em créditos de longo prazo.

Alega-se, por fim, que encontram-se em curso medidas reestruturativas
que objetivam acabar com o Sistema Financeiro da Habitação e fortalecer o
Sistema Financeiro Imobiliário - SFI (instituído pela Lei nº 9.514, de
20/11/97). O SFI tem por finalidade promover o financiamento imobiliário
em operações livremente efetuadas, segundo condições de mercado. Para isso,
oferece maiores garantias às entidades financiadoras e incentiva a captação de
novas fontes de recursos, o que tem como conseqüência o fim do
direcionamento do crédito e a mudança no esquema dos subsídios. Dentro do
novo formato de financiamento, perderia relevância para os bancos terem
livres para aplicação os recursos que estão sob o teto do Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS), o que atingiria também os
bancos que cederam seus créditos no âmbito do PROER.

Não obstante a relevância dessas justificativas, acompanhadas das
medidas de reestruturação do SFH, que vêm sendo implementadas pelo
Governo Federal, entendemos que deve-se priorizar o estabelecimento de um
cronograma de redirecionamento dessas aplicações como forma de ampliar os
recursos para o financiamento imobiliário, assim como determinar o fim dessa
vantagem conferida às instituições cedentes dos créditos contra o FCVS.

O Contrato com o Unibanco

Na forma autorizada pelo Voto BCB 467/95-B, de 18.11.95, o
Unibanco firmou com o Banco Nacional - RAET, "Contrato de Compra e
Venda, de Assunção de Direitos e Obrigações e de Prestação de Serviços e
Outras Avenças".

0 contrato em questão previa a assunção de toda a atividade operacional
bancária do Banco Nacional mediante a alienação de bens que integram o
ativo permanente da instituição e a transferência de ativos e passivos
operacionais bancários para o Unibanco.

0 ativo permanente foi adquirido por R$ 682 milhões, pago por meio de
ações decorrentes do aumento de capital do Unibanco, tendo este pago R$
300 milhões, a título de ágio, como compensação pela carteira de clientes do
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Nacional, de cartões de crédito e de seguros, com prazo de pagamento de 5
anos e carência de 2 anos.

0 valor do ativo circulante e do realizável a longo prazo, assim como o
do passivo circulante e do exigível a longo prazo, transferidos ao Unibanco
(Voto BCB 503/95-A), foi de R$ 9.138.872.000,00 (nove bilhões e cento e
trinta e oito milhões e oitocentos e setenta e dois mil reais), representando, em
princípio, a "parte boa" do Nacional, ou seja, direitos que se imaginava ser de
boa qualidade e estar devidamente avaliados e as obrigações perante
depositantes e investidores.

Caso houvesse divergência entre o valor declarado e o valor apurado
com base no balancete especial com data base de 17.11.95, tanto em ativos
quanto em passivos transferidos, a diferença deveria ser complementada por
meio de dinheiro ou títulos públicos federais de curto prazo e elevada
liquidez.

Inicialmente, foram constatadas, com base no balancete de 31.10.95,
diferenças entre os valores declarados e apurados nos ativos transferidos. Em
função disso, em 8.12.1995, foi assinado instrumento de rerratificação de
contrato que estabeleceu como valor dos ativos em R$ 6.087.330.000,00 (seis
bilhões e oitenta e sete milhões e trezentos e trinta mil reais), permanecendo
os passivos em R$ 9.138.872.000,00 (nove bilhões e cento e trinta e oito
milhões e oitocentos e setenta e dois mil reais).

Diante dessa diferença, tornou-se necessário o aporte de recursos no
valor de R$ 3.051.542.000,00 (três bilhões e cinqüenta e um milhões e
quinhentos e quarenta e dois mil reais), em dinheiro, por parte do Banco
Nacional-RAET. Por não dispor de Caixa ou Títulos suficientes para cobrir
essa diferença, uma vez que esse tipo de ativo já havia passado para o
Unibanco, o Nacional – RAET passou a necessitar de empréstimos, que foram
disponibilizados por meio do PROER.

Quanto à denominada "parte ruim" do Banco Nacional, representada
pelo passivo não absorvido pelo Unibanco, verificou-se que totalizava, em
19.01.96, R$ 4.910.202.198,39 (quatro bilhões e novecentos e dez milhões e
duzentos e dois mil e cento e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) e
que permaneceu com o Nacional - RAET. Essa "parte ruim" incluía, também,
em seu ativo, as ações do Unibanco recebidas no pagamento pelo ativo
permanente, assim como o ágio a receber pela venda da carteira de clientes.

Em decorrência do Contrato, o Unibanco passou também a prestar os
serviços inerentes ao processo de liquidação, incluindo a cobrança judicial e
extrajudicial de ativos, contabilidade, sistemas de processamento de dados,
cumprimento das obrigações junto aos órgãos públicos, contratação de mão-
de-obra terceirizada, administração de arquivo geral terceirizado,
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fornecimento de mão-de-obra necessária à execução dos serviços,
ajuizamento de ações e acompanhamento das ações existentes, de natureza
cível, fiscal e trabalhista e o acompanhamento de todos os processos
administrativos nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

Sobre o Contrato em referência, o Sr. Marcos Magalhães Pinto,
mostrou-se inconformado em seu depoimento prestado a esta CPI, com
relação aos valores recebidos pelo Nacional:

“Todo esse patrimônio foi recebido por preço quase que simbólico pelo
Unibanco”.
...”eu diria que o Unibanco ficou com todo o patrimônio valioso do
Nacional. Recebeu as suas agências, recebeu os seus clientes, recebeu
todo o seu patrimônio. Pode ser que, na verdade, o Unibanco recebeu
o terceiro maior banco privado do País sem desembolso de caixa, sem
receber, contudo, seus problemas. Esses ficaram na massa e agora se
encontram em liquidação”...

Apesar do descontentamento expressado, o depoente admitiu que até
aquele momento não havia promovido qualquer ação judicial contra o
Unibanco ou o Banco Central. Também não forneceu indícios de
irregularidades que pudessem ser objeto de investigação por parte desta
Comissão.

Da Liquidação Extrajudicial do Nacional

Em 13 de novembro de 1996, tendo em vista a insuficiência patrimonial
e incapacidade financeira para honrar seus compromissos, o Banco Nacional
S.A. teve sua liquidação extrajudicial decretada por meio do Ato Presi n° 584.
Nessa mesma data, ainda, devido a subsistência dos motivos que
determinaram a imposição do RAET no Banco Nacional de Investimentos
S.A., na Sinal S.A. Sociedade Corretora de Valores e na Nacional
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., o Bacen através do
Atos-Presi nºs 585, 586 e 587 prorrogou pelo prazo de 12 meses o Regime de
Administração Especial Temporária nessas instituições, sendo decretada, após
esse prazo, em 18 de novembro de 1997, a liquidação extrajudicial das
mesmas.

Relação de liquidantes:
NOME INÍCIO FIM

José Emílio Passos Carvalho Quintas 13/11/1996 20/04/1998
José Carlos Miguel 20/04/1998 15/06/2000
Abdiel Andriolo de Andrade 15/06/2000

Nessa data, o saldo devedor apresentado na conta Reservas Bancárias
correspondia a R$ 5.846.812 mil, que somado ao devido por operações do
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PROER, que era de R$ 7.178.3332 mil, totalizava um crédito a favor do
Bacen de R$ 13.025.144 mil, sendo habilitado junto à massa em decorrência
da liquidação.

Sobre eventuais irregularidades na condução do processo de liquidação
do BNSA, o jornal Valor Econômico de 09.08.2001 publicou matéria na qual
a família Magalhães Pinto teria declarado:

“Um outro processo deverá atingir o Unibanco, que adquiriu a parte
"boa" do Nacional e foi designado também para gerir a parte "ruim"
do banco.”
“Depois de ouvir várias ameaças sobre processos judiciais, o
Unibanco decidiu tomar medidas preventivas. Toda a prestação de
contas de 1995 a 1999 passou por uma auditoria externa, realizada
pela Trevisan. O relatório da empresa, segundo o diretor executivo de
auditoria do Unibanco, Lucas Melo, indica que foram cumpridas as
disposições previstas no contrato de prestação de serviços de
cobranças de créditos e de questões trabalhistas. O relatório da
Trevisan tem cerca de 500 páginas.”

No depoimento prestado em 23.10.2001, porém, o Sr. Marcos
Magalhães Pinto não fez considerações sobre a lisura do processo de
liquidação, eximindo-se de especificar fatos ou nomes que pudessem ser
objeto de investigação por parte desta CPI.

A situação atual da massa liqüidanda

Conforme dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, decretada a
liquidação, os seguintes resultados se produzem de imediato:

 suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses
relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas
quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

 vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;
 não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos

em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;
 interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da

instituição;

O Decreto-Lei nº 2.278, de 19.11.85, por sua vez, instituiu a correção
monetária sobre o passivo das entidades submetidas a liquidação extrajudicial.
A partir de 1993 estabeleceu-se que a incidência de juros de mora seriam
equivalentes à Taxa Referencial – TR.

Portanto, a partir da liquidação extrajudicial do BNSA-RAET, toda a
dívida tornou-se exígivel, passando a incidir apenas a TR. Dessa forma,
extinguiu-se o vínculo entre os empréstimos feitos no âmbito do PROER e as
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respectivas garantias, uma vez que a liquidação impõe ao ativo o concurso de
credores, podendo esses “títulos” serem utilizados para cobrir dívidas com
outros credores, que não o Banco Central. Como conseqüência, doravante, a
estimativa de recebimento dos empréstimos efetuados pelo Bacen deve
considerar a situação da massa liquidanda como um todo, e não só do PROER
isoladamente.

O Balanço do Banco Nacional S.A. – em liquidação extrajudicial
espelha a seguinte posição em 31.12.2001:

SITUAÇÃO FINANCEIRA 31.12.2001

MASSA ATIVA R$ 8.115.239 mil
MASSA PASSIVA R$ 15.513.296 mil
PASSIVO A DESCOBERTO R$ 7.398.056 mil
MOEDA DE LIQUIDAÇÃO 52,32%
FONTE: Liquidante do BNSA – em Liquidação Extrajudicial.

No processo de liquidação, o Banco Central está na seguinte posição:

SITUAÇÃO FINANCEIRA 31.12.2001

MASSA ATIVA R$ 8.115.239 mil
CREDORES ANTES DO BACEN R$ 1.229.865 mil
CRÉDITOS A FAVOR DO BACEN R$ 13.910.275 mil
CRÉDITOS SEM COBERTURA R$ 7.024.901 mil
FONTE: Liquidante do BNSA – em Liquidação Extrajucial.

Já os dados do próprio Banco Central relativos a dezembro de 2001
trazem as seguintes informações:

SITUAÇÃO FINANCEIRA 31.12.2001

ATIVOS PROJETADOS DAS MASSAS R$ 11.422.156 mil
CREDORES ANTES DO BACEN R$ 1.438.438 mil
CRÉDITOS DO BACEN
 - PROER
 - RESERVAS BANCÁRIAS

R$ 13.905.984 mil
R$ 6.163.579 mil
R$ 7.742.405 mil

CRÉDITOS SEM COBERTURA R$ 3.922.266 mil
FONTE: Ofício DIRET-2001/02987, de 13.11.2001, do Banco Central do Brasil

Dos quadros acima, cabe esclarecer inicialmente a diferença de mais de
de R$ 3 bilhões entre os saldos atualmente sem cobertura calculados pelo
Bacen e os valores constantes do balanço do Liquidante. Esse descompasso
decorre essencialmente do critério de avaliação dos itens do ativo que, no
caso do BNSA-em Liquidação Extrajudicial, compreendem na sua quase
totalidade direitos creditórios e títulos contra o FCVS.

A forma de pagamento desses créditos aos cedentes está na raiz dessa
diferença. Lembramos que o Voto DIFIS/DIPOM-BCB-467/95-B, de
18.11.95, definiu em 50% o valor do deságio sobre o valor de face dos
créditos. O pagamento se deu da seguinte forma: 35% do valor de face à vista
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(desembolsado pelo Nacional – RAET) e os 15% restantes por meio da
liberação de recursos do recolhimento compulsório suficientes para prover
rendimentos que, à taxa SELIC, viabilizassem esse retorno.

Conseqüentemente, o liquidante limitou-se a lançar os valores
correspondentes ao FCVS pelo seu custo de aquisição pelo Nacional-RAET
(35% do valor de face) corrigido pela taxa de juros contratuais até 31.12.1996
(data de início da liquidação), e, após, pela taxa novada conforme preceito da
Lei nº 10.150, de 21.12.2000. Em 31.12.2001, o valor dos créditos contra o
FCVS contabilizados no ativo da massa em liquidação era de R$
5.287.426.456,04, que equivale a cerca de 35,51% do valor de face.

Já o Bacen, estima o valor do FCVS por meio de critérios próximos aos
constantes do Apêndice ao Voto DIFIS/DIPOM-BCB-467/95-B, de 18.11.95,
ajustados aos critérios estipulados pela Lei nº 10.150/2000. Com isso o Banco
Central efetua o cálculo do valor presente dos créditos contra o FCVS, de
onde se obtém atualmente o equivalente a 58% do valor de face.

Na verdade o critério que espelharia de forma mais precisa a real
expectativa de recebimento dos créditos pelo Bacen seria a avaliação desses
ativos pelo valor de mercado. Ocorre que o mercado para esses direitos
creditórios/títulos ainda encontra-se em estágio incipiente, o que inviabiliza
uma confiável mensuração por esse método.

Nesse sentido, acreditamos que o processo de novação dos créditos, que
vem sendo implementado por força do que dispõe a Lei nº 10.150/2000,
contribuirá para a formação de um mercado estável para os títulos CVS,
melhorando os critérios para a definição dos valores do ativo, o que
certamente acelerará o processo de liquidação de massas detentoras desses
créditos, principalmente o Banco Nacional – em liquidação extrajudicial.

Sobre a definição de eventuais prejuízos a serem suportados pelo Banco
Central, deve-se atentar para o fato de que o processo de liquidação do BNSA
encontra-se em regular andamento e que o montante dos créditos sem
cobertura vêm reduzindo ao longo do tempo.

Deve-se considerar que a distinção de critérios para a correção de ativos
e passivos favorece a redução dos saldos sem cobertura. Por força da
legislação em vigor (Lei nº 6.024/74, alterada pelo Decreto-lei nº 2.278/85, e
Lei nº 10.150/2000) os créditos e títulos contra o FCVS (principal item do
ativo do Banco Nacional – em liquidação extrajudicial) tem seu valor
corrigido a uma taxa de TR mais 3,12%, no caso de serem originários de
recursos do FGTS, e TR mais 6,17%, quando originários de recursos de
poupança, enquanto o passivo (incluindo os débitos junto ao Bacen) é
corrigido apenas pela TR. Com isso vislumbra-se um incremento gradual do
ativo frente ao passivo, melhorando a perspectiva de ressarcimento integral
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dos créditos do Bacen junto à massa, ainda que de forma defasada como
decorrência da legislação.

Conclusões

A situação de crise de liquidez e passivo a descoberto vivida Banco
Nacional S.A. resultou de má gestão, inchaço administrativo, falta de critério
para a concessão de crédito, fragilidade dos controles internos e
principalmente de fraudes. Esses problemas surgiram em fins da década de
1980 e se agravaram pela falta de condições em se adequar ao novo ambiente
proporcionado pela estabilidade monetária a partir de julho de 1994.

O Nacional tinha expressiva participação no mercado, com ampla rede
de agências, mais de um milhão de clientes, e posição destacada no ranking,
chegando a figurar como 8ª maior instituição financeira do País. A liquidação
de uma instituição desse porte nos moldes tradicionais, somada a instabilidade
reinante no mercado financeiro após a intervenção no Banco Econômico S.A.
justificava o temor de generalização de uma crise sistêmica.

O Bacen falhou, ao não detectar a monumental fraude do Banco
Nacional. Essa falha foi admitida em depoimentos prestados junto a esta CPI,
pelas autoridades envolvidas, ponderando, contudo, que o Banco Central não
se encontrava preparado para promover uma fiscalização adequada no período
em que ocorreram. Argumenta-se, ainda, que os procedimentos de
fiscalização foram sensivelmente melhorados desde então. Não obstante os
avanços obtidos, esta Relatoria chama a atenção para as fragilidades
remanescentes, principalmente associadas à carência de pessoal e elevada
rotatividade dos quadros funcionais responsáveis pela inspeção e fiscalização
do Bacen.

Os empréstimos efetivados ao Nacional-RAET, no âmbito do PROER,
tiveram por escopo viabilizar a transferência da atividade bancária para o
Unibanco, de forma a resguardar o interesse de depositantes, poupadores e
investidores, assegurando, principalmente, a tranqüilidade do mercado. A
forma de atuação do Bacen está amparada na legislação e justifica-se pelas
peculiaridades do sistema financeiro as quais impõem aos agentes públicos
envolvidos o cuidado de evitar a disseminação de crises, que trariam prejuízos
a ordem econômica como um todo.

A mensuração dos custos do PROER no caso Nacional ainda carece do
avanço no processo de liquidação extrajudicial da massa. A percepção deste
Relator é de que a aceleração do processo de novação dos créditos contra o
FCVS (principal item do ativo), que vem sendo implementado por força do
que dispõe a Lei nº 10.150/2000, contribuirá sobremaneira para a conclusão
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do processo, revelando os reais custos do Programa para a operacionalização
da transferência do Nacional ao Unibanco.

No que se refere ao cumprimento das exigibilidade do crédito
imobiliário, entendemos que já há condições para o estabelecimento de
cronograma para a reaplicação dos recursos por parte das instituições que
cederam garantias ao Nacional-RAET. A prerrogativa conferida a essas
instituições de poder contabilizar esses créditos como direcionamento não faz
mais sentido, e prejudica um maior fluxo de recursos para o financiamento
habitacional.

Registramos, por fim, que eventuais irregularidades atribuídas aos ex-
controladores Banco Nacional e à Direção do Banco Central do Brasil estão
sendo objeto dos seguintes procedimentos judiciais:

- Ação Popular nº 95.00.19376-0 (tramitando na 4ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal): Solicita a decretação da nulidade dos
empréstimos concedidos ao amparo do PROER, tendo como réus os
diretores do Banco Central do Brasil;

- Ação de Improbidade Administrativa nº 96.00.20911-1(tramitando na 4ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal): Solicita reparação
de danos ao erário público, tendo como réus os diretores do Banco Central
do Brasil;

- Ação Penal nº 96.00.26382-5 (tramitando na 1ª Vara Federal Criminal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro): Solicita a condenação dos ex-
controladores/administradores do Banco Nacional por gestão fraudulenta;

- Ação Penal nº 97.00.61959-1 (tramitando na 1ª Vara Federal Criminal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro): Solicita a condenação dos ex-
controladores/administradores do Banco Nacional por gestão temerária.


